
Aldersvennlig stedsutvikling i hele Akershus/Viken 1 

Resolusjon fra Nittedal  Sp  2 

Aldersvennlig stedsutvikling handler om å skape fysiske omgivelser som gjør det mulig for eldre å 3 

være aktive samfunnsdeltakere så lenge som mulig. Koblingen mellom eldre sin helse og stedet 4 

de bor er viktig! Senterpartiet er opptatt av å føre en politikk som ser helheten i løsninger for å 5 

ivareta flere eldre i tiden framover og gjøre det trygt å leve hjemme så lenge som mulig. Da 6 

trenger vi at aldersvennlig stedsutvikling står sentralt i arbeidet med kommune- og  7 

Senterpartiet ønsker et samfunn der alle kan delta. Tar vi på oss «seniorbrillene» når vi 8 

planlegger å legge til rette for omgivelser som er trygge, tilgjengelige og praktiske å bruke, så 9 

legger vil til rette for ALLE innbyggere. 10 

Senterpartiet ønsker at alle skal oppleve nærhet og trygghet til tjenester vi har behov for. 11 

Framover vil det bli et økende press på kommunens omsorgstjenester og vi vil mangle 12 

arbeidskraft til å kunne ivareta all hjelp fra det offentlige. Hver enkelt av oss må derfor bli 13 

bevisst og gis muligheten til å ta mer ansvar for tilrettelegging for egen alderdom. Men da må 14 

kommunen, i sin planlegging, gjøre det mulig for innbyggerne å velge de gode løsningene for 15 

seg og sine behov. 16 

Dersom vi skal nå målet om å klare oss selv så lenge som mulig, trenger vi gode nærmiljøer 17 

som vi alle aktivt planlegger for. Medvirkning og aktivitet fra innbyggere er helt avgjørende for 18 

å lykkes. Det er innbyggerne som sitter på mye av kunnskapen om hva de behøver og hvilke 19 

tilrettelegginger som er viktige for dem der de bor.  20 

Senterpartiet skal jobbefor å fremme seniorvennlig stedsutvikling gjennom følgende 21 

viktige føringer (basert på Norske arkitekters landsforbund sin håndbok i 22 

aldersvennlig stedsutvikling, laget på oppdrag fra Helsedirektoratet): 23 

1 Gjennomfør inkluderende stedsutviklingsprosesser som inspirerer, fornyer og 24 

forankrer ideen om et godt sted for alle – også eldre. 25 

2. Ha en bevisst og konsekvent lokaliseringspolitikk som legger opp til utstrakt 26 

sambruk og skaper en god arbeidsdeling mellom kommunesenteret og bygdene eller 27 

bydelssentrene. 28 

3. Husk at gamle og unge trenger hverandre. Let etter løsninger som når flere 29 

brukergrupper samtidig. 30 

4. Lag en boligpolitikk som inspirerer til at folk i ulik alder og livssituasjon kan leve 31 

sammen. Tilby ulike boligtyper og boformer tett på handel, kultur og tjenestetilbud. 32 

5. Skap inspirerende omgivelser som er oversiktlige og trygge når sansene svekkes. 33 

6. Skap attraktive arenaer sentralt i nærmiljøene hvor folk treffes og lag og foreninger 34 

kan ha møter, aktiviteter og arrangementer. Er det mennesker tilstede store deler av 35 

døgnet øker trygghetsfølelsen for alle. 36 

7. Skap byer, tettsteder og lokalmiljøer hvor det er enkelt å leve uten bil – hele året. 37 



8. Tenk nytt når det gjelder kollektive transportløsninger for eldre som bor usentralt, 38 

eller ikke har tilgang på bil. 39 

9. Gjør universell utforming til en premiss for all planlegging. 40 

10. Ansett en stedsutvikler som har som oppgave å jobbe på tvers av kommunen og 41 

samarbeide med frivilligheten, befolkningen og næringslivet slik at planer og 42 

intensjoner kan bli gjennomført med kvalitet.  43 

 44 

 45 

 46 


