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1 Innledning 
K.N.Ark og SINTEF Teknologi og samfunn har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken til 
bærekraftig bolig- og byggkvalitet for prosjektet ”Seniorhuset – En kollektivbolig for aktive 
eldre”.  
 
Høye fødselstall etter andre verdenskrig kombinert med fallende fødselstall de senere tiår og 
økt levealder i befolkningen har ført til den såkalte eldrebølgen. Det har medført en økning i 
antallet alderspensjonister med behov for behandling og pleie på sykehjem, og vil innebære 
en stor økonomisk og praktisk utfordring for velferdsstaten Norge i kommende år.  
 
Mange med nært forestående pensjonisttilværelse drømmer om en tilværelse som 
innebærer et aktivt sosialt liv sammen med venner og likesinnede. For de aller fleste blir det 
likevel en for stor utfordring å etablere en spesielt tilpasset bolig og en ny måte å leve på 
sent i livet. Det foreligger en rekke rapporter og utredninger både fra forskningsmiljøer og 
fra byggenæringen som peker på behovet for en mer kollektiv boform, der fellesfunksjoner 
deles (se f. eks Kärnekull 2000, Brevik og Schmidt 2005). En uformell undersøkelse 
Aftenposten gjennomførte i 2012, viste at mer enn 60% av respondentene kunne tenkt seg å 
bo i et eldrekollektiv når de ble pensjonister. Det tyder på at det er mange potensielle eldre 
kollektivboere i et framtidig boligmarked.  
 
En sentral utfordring for å lykkes i å etablere kollektive botilbud for eldre er å utfordre de 
forestillinger eldre mennesker har om ”den gode bolig”. Og ikke minst å etablere/bygge 
konkrete eksempler, som viser hvordan et slikt bokollektiv kan arte seg. 
 
Hovedmålet med Seniorhuset er å utvikle tre seniorbofellesskap som konkrete 
forbildeprosjekt. Gjennom etablering, bygging og bruk av boligene vil vi etablere kunnskap 
om en alternativ, sosialt og miljømessig bærekraftig bolig for spreke eldre. Pilotene kan være 
i nybygg eller som rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. De vil gi oss viktig kunnskap 
om kritiske faser i rekruttering av beboere, medvirkningsprosesser fram mot omforente 
løsninger i beboergruppen, og ikke minst om funksjonalitet og konkrete løsninger gjennom 
prosjektet. Kollektive boformer rettet inn mot eldre har potensielt mange positive effekter, 
og erfaring fra våre naboland Sverige og Danmark viser at det er en voksende interesse i 
denne aldersgruppen for å leve i fellesskap med andre. 
 

2 Aktiviteter i forprosjektet  
• Utvikle tre forbildeprosjekt og dokumentere prosess og løsninger gjennom 

følgeevaluering.  
• Utvikle og dokumentere verktøy og metoder for gjennomføring av gode 

brukerprosesser for å utvikle og oppføre eldrekollektiv.  
• Legge grunnlaget for virksomhetsutvikling knyttet til leveranse av tjenester til 

markedssegmentet alternative eldreboliger – evaluere og rapportere erfaringer fra 
pilotene.  
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Delaktiviteter har vært: 
- arrangere oppstartmøter og arbeidsverksted med pilotkommunene, utvikle  
   metoder og verktøy 
- kartlegging av behov innen universell utforming, miljø, arkitektur og materialbruk 
- kartlegging av offentlige og private tjenesteyteres rolle og deltakelse i  
   etablering/design og dagligliv/drift i etablerte seniorhus 
- kartlegge mulige effekter av Seniorhuset i bred forstand (økonomiske, sosiale,  
   helsemessige etc) og hvordan mulige effekter kan måles 
- utredning om inkorporering av velferdsteknologi  
- kartlegging av sosiale, juridiske, økonomiske og formelle implikasjoner ved en  
   kollektiv bolig. 

 

3 Arbeidsbeskrivelse 

3.1 Oppstart 
Vi har hatt dialog med en rekke kommuner i arbeidet med å finne vertskap for 
pilot/forbildeprosjektene. Ved søknadstidspunktet hadde vi tett kontakt med Bergen, Oslo 
og Åfjord kommune om hvordan de kunne bidra og også om konkrete tomte-/arealvalg. Det 
viste seg at det var betydelig mer utfordrende å nå neste steg i prosessen enn vi så for oss.  
 
Fordi et godt samarbeide med kommunene har vært et avgjørende utgangspunkt for å 
lykkes med pilotprosjektene, har arbeidet med å finne frem til politikere og fagavdelinger 
med et konkret og reelt engasjement, vist seg å være det mest krevende.  
 
Vi har erfart betydelige forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvordan de hvilken 
innsasts de velger bidra med inn i dialogen med Seniorhuset og hvordan de involverer sine 
fagressurser. Etterspurt bidrag har i hovedsak handlet om lokaliserings-, og tomtespørsmål, 
samt hjelp til å informere om og rekruttere aktuelle beboere til prosjektet. 
 
Vi har kartlagt lokale/regionale premisser for tomt/eiendom som tilfredsstiller kvalitetsmål 
knyttet til tilgang til offentlig kommunikasjon og private/offentlige tilbud, delaktighet i 
nærmiljø, universell utforming, brukbarhet og tilgjengelighet, trivsel, hensyn til miljø, samt 
god arkitektonisk utforming i pilotkommunene. 
 
Vi har hatt tett dialog med de aktuelle pilotkommunene for å avklare interesse og 
ambisjoner for utvikling av kommunale tjenester, samt for å se på nye muligheter og 
innovasjonspotensiale for fremtidige tjenester. I prosessen har også organisasjoner og lokalt 
næringsliv bidratt med innspill om mulighet for samarbeid og utvikling av private/offentlig 
tjenester. Det er stor interesse for å kartlegge hvordan kommunene kan tilrettelegge sine 
tjenester i en slik boform og hvordan de best kan realisere potensielle gevinster, både 
sosialt, helsemessig for beboerne og økonomisk for kommunen. Dette vil bli en sentral del 
dialogen med pilotkommunene i etablering av Seniorhuset og i evaluering av faktiske 
effekter etterhvert som boligene blir tatt i bruk. 
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3.2 Kontakt med kommunene 
Bergen kommune 
Bergen kommune har vært en ønsket samarbeidspart. Lokal kunnskap om kommunens 
boligtilbud, innbyggeres uttalte ønsker og behov, samt god erfaring med, og kjennskap både 
til kommunens politikere og administrasjon ga forventninger om at Seniorhuset ville få gode 
rammevilkår. Etter flere runder med politisk ledelse i kommunen; med forrige og sittende 
byråd, har det vist seg å bli en tyngre prosess en forventet. 
 
Det er nå etablert kontakt med byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering, som vi har 
forpliktende samtaler med, og som gir forsterket tro på at vi skal lykkes. Målet er å teste ut 
en pilot, i form av et rehabiliteringsprosjekt i eksisterende eiendom. Vi avventer 
tilbakemelding om hvilke objekter som kan være aktuelle såsnart kommunen har tatt stilling 
til omsetning av kommunal bygningsmasse.  
 
Underveis i prosessen har seniorrådet, Pensjonistforbundet og politikere fra ulike partier 
vært aktive pådrivere. Mange har fulgt opp og etterspurt handling fra byrådet når det gjelder 
Seniorhusets skjebne, ikke minst på bakgrunn av ulike presseoppslag. I Bergen finnes det 
flere aktive, ressurssterke og allerede etablerte grupper. Dette burde gi kommunen et meget 
godt utgangspunkt for å være en pilotkommune for et prosjekt som Seniorhuset.  
 
Åfjord kommune 
Samarbeidet med Åfjord kommune har pågått over tid, med jevnlige samtaler og møter med 
kommunens ordfører, og administrasjon, om hvordan Seniorhuset kan realiseres i 
kommunen. Godt besøkte work-shops har vært avholdt med interesserte innbyggere, samt 
med organisasjoner og lokalt næringsliv, om bruken av det såkalte Prestegårdsfjøset i 
tilknytning til kirken i Åfjord.  
 
En lenge uavklart faktor har vært hvor i kommunen Seniorhuset bør lokaliseres. Flere 
alternativer har vært drøftet, herunder i sentrum, ved rådhuset. For en liten kommune med 
få innbyggere og spredt bosetting, har riktig lokalisering vært en viktig forutsetning for å 
treffe de beboerne dette prosjektet kan være aktuelt for. Ordfører, fagetater fra 
administrasjonen, samt lokalt næringsliv og en rekke frivillige organisasjoner, har vært 
viktige og aktive deltakere i diskusjonene. 
 
Nå er lokaliseringen i ferd med å konkretisere seg. Det såkalte ‘Prestegårdsfjøset’, låven i 
tilknytningen til kirken, ligger sentralt i nærheten av kommunesentrum, og i tilknytning til 
det lokalhistoriske museet.  Fjøset har et stort vedlikeholds/restaureringsbehov som det vil 
innebære et stort løft for kommunen å realisere alene. Aktive lokale pressgrupper har i 
årevis vært pådrivere for å få bygningen satt istand, da særlig til aktiviteter knyttet til lokal 
kulturhistorie og tradisjoner.  
 
Seniorhuset har i denne diskusjonen seilt opp som en attraktiv samarbeidspart for 
kommunen, som en ekstern finansieringskilde som kan gjøre restaurering og aktivisering av 
bygningen realistisk å gjennomføre. 
 
En workshop i regi av kommunen, Prestegårdsfjøsets venner og Seniorhuset, om hvordan 
private og offentlige midler kan gjøre bygningen til et kultur/næring/bolig-tilbud til nytte og 
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glede for kommunen, har resultert i mange innspill og konkrete forslag. Erfaringer fra møtet 
vil danne grunnlag for kommunestyret når de skal ta stilling til videre føringer for 
Prestegårdsfjøset. Bygningen anses svært velegnet til et offentlig/privat samarbeid om et 
nytt kultur/boligbygg-tilbud i kommunen.  
 
Tromsø kommune 
Første møte med Tromsø kommune fant sted så sent som våren 2016. Allikevel er Tromsø 
etter kort tid blitt en god samarbeidspart. Kommunen, politisk og administrativt, er svært 
engasjert, med stor vilje til nytenkning og innovasjon i offentlige tjenester. De besitter 
samtidig kunnskap om hvilke prosesser som vil bli nødvendig for å lykkes, er uredde for 
aktivt å promotere og støtte prosjektet utad, og deltar aktivt i prosessen for å få en pilot 
frem. Her tar kommunen rollen som tilrettelegger, samt tar egne initiativ.  
 
Byråden for helse og omsorg har tydelig kommunisert kommunens ønske om å gå i gang 
med Seniorhuset. Den aktive fremsnakkingen av prosjektet, har medført viktig mediedekning 
og stor pågang fra interesserte innbyggere i kommunen. 
 
Informasjons/rekrutteringsmøte har vært avholdt, med stor deltakelse. Utålmodige 
innbyggere har meldte seg interessert til å gå videre og ny samling finner sted allerede i 
løpet av måneden. Målet er å etablere den aktuelle gruppe for videre og konkret utredning 
av kollektivboligens innhold og lokalisering i løpet av høsten. Fra kommunens side er 
ambisjonen for videre fremdrift oppstart av prosjektet såsnart tilstrekkelig interesserte har 
meldt seg.  
 
Andre kommuner 
Oslo kommune har vært en ønsket pilotkommune, og vi har vært i møter med tidligere 
byråd, og med administrasjonen. Denne dialogen tok dessverre slutt ved skifte av byråd. Det 
har ikke lykkes oss å komme i kontakt med aktuelle politikere i det nye byrådet, og vi har 
derfor vært tvunget til å legge vår innsats mot Oslo på is. Vi har hatt en lignende prosess 
med Trondheim kommune, der vi heller ikke har lykke å komme i kontakt med politikere 
eller administrasjon med tilstrekkelig interesse for problemstillingen. 
 
Ullensaker kommune og Østre Toten kommune er vi i god dialog med, møter er avholdt i 
begge kommuner. I Ullensaker har ordfører og administrasjon deltatt, og pressen invitert, 
noe som har gitt flere presseoppslag og en rekke eldre som har meldt sin interesse. Disse 
følges opp videre, og et informasjonsmøte planlegges i løpet av høsten.  
 
Kontakten med Østre Toten er basert på en henvendelse fra kommunen, og møte er avholdt 
med de ulike fagavdelinger i kommunen. Videre oppfølging og mediefremstøt planlegges i 
løpet av høsten, for å spre informasjon og lufte interessen blant kommunens innbyggere.  
Lørenskog kommune og Lindås kommune er vi i kontakt med uten at det foreligger noen 
konkret oppfølgingsplan videre på dette tidspunkt. Vi holder kontakten og avventer innspill 
til møter. 
 
Vi har også vært i kontakt med en rekke andre kommuner, der dialogen har stoppet opp 
etter en tid, fordi engasjementet fra kommunens side ikke har vært stor nok til å gi 
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forhåpninger om mulig samarbeide. Innsatsen er lagt der sjansen til å lykkes har vært mest 
sannsynlig. 
 

3.3 Rekruttering og innsalg 
Internasjonalt ser vi at seniorkollektivene som er etablert, i all hovedsak er egeninitiert og 
selvorganiserte. Denne praksisen mangler i Norge. Det meste av norsk boligproduksjon 
ivaretas av profesjonelle. Boligproduksjonen kjennetegnes ved kjente boligtyper, stort volum 
og mye repetisjon. Små og tilpassede medvirkningsprosjekter som det kollektivprosjektene 
representerer, finnes ikke i dette sortimentet. Å få frem bygde eksempler (piloter) i en norsk 
kontekst, som kan vise vei, har derfor vært en viktig målsetning for Seniorhuset. 
 
Det er velkjent fra andre land at det tar tid, og krever gode prosesser å få på plass en godt 
sammensatt og engasjert gruppe som vil kommitere seg til et slikt prosjekt. Siden dette er 
upløyd mark i Norge, har vi skuet til metoder og erfaringer, særlig fra våre naboland. 
Allikevel har vår aktivitet i hovedsak vært preget av nyskaping, og utprøving, tilpasset norske 
forhold, mennesker og situasjoner. Vi tror erfaringene vi gjør oss underveis i denne 
prosesser blir svært verdifulle for senere initiativ.  
 
Vi har hatt møter og workshops med aktuelle beboere, og brukt mye tid og ressurser på å 
initiere, gjennomføre og rapportere fra et stort antall informasjons,- og arbeidsmøter med 
politikere, administrasjon innenfor fagfeltene helse, eldre, eiendom og byplanlegging i totalt 
15-20 kommuner.  
 
Tre ulike grupper av yngre seniorer i Bergen, har tatt kontakt med Seniorhuset og meldt sin 
interesse. Dette er ulike venne-/kjente-grupper som har organisert seg, med formål om 
opprette en kollektiv boform, uten at dette foreløpig er konkretisert. Gruppene har vist stor 
interesse for å delta i Seniorhuset og holdes informert om utviklingen når det gjelder 
eiendom/tomt i kommunen.  
 
Etter hvert medieoppslag erfarer vi en rekke henvendelser fra enkeltpersoner fra ulike 
steder i landet. Disse mottar oppdateringer og informasjon om status underveis, og håper at 
de på sikt blir med på utvikling av Seniorhus i sine respektive kommuner. Ressursene har 
gjort at vi har måttet prioritere arbeidet til de tre kjernekommunene, men vi har likevel stor 
tro på verdien av informasjonsarbeidet vi har gjort i forhold til de som tar kontakt. 
 

3.4 Kontakt med andre 
For å innhente erfaring fra andre prosjekter der det arbeides med tilsvarende 
problemstillinger som Seniorhuset, har vi hatt møter med en rekke ulike aktører, om 
planlagte prosjekter.  
 
Eksempelvis har vi møtt foreningen Fremtidsboliger i Oslo, som arbeider med realisering av 
et større boligfellesskap på en konkret tomt.  De har vervet en god gruppe medlemmer, 
bestående både av dem med generell interesse boformen, og med interesse for prosjektet 
de arbeider for å få realisert. Vi anser kontakten med gruppen interessant, som 
rekrutteringspartner, men også som felles pådriver overfor Oslo kommune. 
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Andre grupper vi har vært i kontakt med har vært et planlagt ‘kollektivprosjekt’ i Trondheim. 
Det viste seg i realiteten å være et helt tradisjonelt leilighetsbygg for en eldre beboergruppe, 
snarere enn et kollektivt tilbud. Her, som i en rekke prosjekter i markedet, markedsføres 
imidlertid betydelige fellesskapsløsninger som ikke er reelle. 
 
BOB har meldt sin interesse for prosjektet. Videre har vi vært i kontakt med en 
eiendomsutvikler i Bergen, som i utgangspunktet planla et prosjekt for seg selv og sine 
venner, men som i stedet planlegger og har opsjon på tomt, for et større 
kollektivboligprosjekt for eldre, utformet i tråd med egne drømmer.  
 
Vi er i kontinuerlig dialog med byggebransjen; arkitekter og konsulenter, bygge-
/prosjektledelse, entreprenører/utviklere osv for å innhente referanser, kunnskap og 
erfaringer fra andre. 
 
KS har vært en god rådgiver og samtalepartner, og bidratt med viktig informasjon om 
muligheter og begrensninger i møte med kommunene, samt med innspill til konkrete 
kommuner som bør kontaktes. 
 

3.5 Formidling og media 
Seniorhuset er et nytt konsept for mange og vi ser at det er et betydelig informasjonsbehov.  
Vi har lagt vekt på å utarbeide presentasjonsmateriell rettet mot kommuner, næringsliv og 
aktuelle beboere. Det er, særlig i den fasen Seniorhuset er nå, avgjørende at vi får formidlet 
overordnete mål og ambisjoner for prosjektet på en tydelig måte. Vi har lagt ned et 
betydelig arbeid i å presentere Seniorhuset både sett fra den aktuelle brukergruppens 
ståsted, og i en samfunnsmessig kontekst.  
 
Vi har utarbeidet en rekke konkrete eksempler som visualiserer og eksemplifisere boligens 
utforming, løsninger for private og felles areal, kollektivboligen i ulik kontekst, som nybygg 
eller som rehabiliteringsprosjekt, priseksempler for ulike boligtyper i ulike regioner og i ulike 
situasjoner, prosedyre for gjennomføring av prosjektet, hvilke tjenester Seniorhuset leveres 
osv. 
 
Samtidig har vi i prosjektet lært mye, som vi kan gjenbruke i form av dialogverktøy og 
prosessmodeller som er utviklet. Vi har prioritert utadrettet innsats mot media for å skape 
kunnskap om og begeistring for prosjektet.  
 
Viktig for suksessen med disse fremstøtene er at vi har vært flere som har ‘fremsnakket’ og 
formidlet prosjektet; som kommunene, aktuelle brukergrupper, organisasjoner, politikere 
osv i samarbeide med oss. Oppslagene har tidvis resultert stor pågang fra interesserte i 
etterkant.  
 
Typiske reaksjoner fra mange i brukergruppen har vært ”dette har vi tenkt på og snakket om 
lenge”, eller ”kan vi komme og se på huset – når kan vi flytte inn?”. Vi har utviklet 
informasjonsmateriale som dels er spredt via mail, dels via sidene våre på web, og på 
facebook. 
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Intervjuet i NRK Hordaland 7. mars 2016. 
Skrevet kronikk i kommunal rapport 30. mars 2916. 
Intervjuet i BT 24. april 2016. 
Oppslag Nordlys 2. juni 2016. 
Oppslag Romerike blad, 1. juli 2016 
Intervjuet i Fosnafolket 23. august 2016. 
Etablert FB side 18. mars 2016. 
Nettsiden http://seniorhuset.no ble etablert 29.oktober 2015. Nettsiden er oppdatert 
underveis etter hvert som prosjektet er videreutviklet. 
 
Gjennom mediesøkertjenester har vi i ettertid kommet over flere innlegg vi selv ikke har hatt 
noen befatning med, men med direkte henvisning til og omtale av Seniorhuset; i BA, BT og i 
Nordlys. Både Seniorhuset og aktuelle kommuner har mottatt en rekke henvendelser fra 
private, enkeltpersoner så vel som grupper, på bakgrunn av medieoppslag. 
 

3.6 Kartlegging av behov – boligens fysiske rammer 
Gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner med aktuelle beboere har gitt god innsikt om hvilke 
ønsker og behov beboergruppene vi samarbeider med har. Mye av innspillene vi får 
samsvarer godt med tidligere intervjuer vi har gjennomført blant eldre i Trondheim og i Oslo. 
 
En stor andel av beboerne vi (så langt) har holdt møter for, bor i dag i eneboliger, og er 
generelt skeptiske til at de private enhetene blir for små. 60 m2 virker som en størrelse som 
anses passe for aleneboere, par ønsker gjerne noe større. 
 
Ønskene for fellesareal samsvarer godt med hva Seniorhuset tilrettelegger for; tv krok, 
kjøkken med spiseplass både for beboere og gjester, gjesterom, hobbyrom, gjerne 
funksjonsdelte sosiale fellesarealer slik at lesing/tippekampen kan oppleves samtidig. 
Seniorhuset har antydet at 6 til 10 beboere er riktig. Mange har spilt inn at 6 beboere er for 
få og at 10 er mer riktig. Samtidig påpekes det at dess bedre beboerne kjenner hverandre, 
dess færre tåler fellesskapet å være. Tilsvarende gjelder i fordelingen privat og fellesareal; 
fellesareal kan økes på bekostning av private areal der beboerne er godt kjent og ønsker mye 
samvær. 
 
Aktuelle ekstrafunksjoner i fellesarealer; trimrom, badstue, bibliotek, sparom osv. Bynær, 
sentral lokalisering viktig, slik at det er mulig å gå til, eller i hvert fall enkelt nå sentrum med 
offentlig kommunikasjon. 
 
Å være deltaker e i et sosialt fellesskap, være del av en gjeng som skaper aktivitet, deler 
kunnskap, samt mindre aleneansvar for vedlikehold og drift av en bolig, oppgis som 
motivasjon for deltakelse i et kollektivliv. Videre anses det svært viktig å spleise en gruppe 
som kan fungere godt sammen. Faktorer som alders-, og kjønns-sammensetning, interesser, 
om par/single bør blandes eller ikke, forhold til sigarettrøking, alkohol og husdyr, må 
avklares. Likeledes diskuterer man hvor like/ulike beboere bør være for å fungere godt 
sammen.  
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3.7 Kollektiv bolig – sosiale, juridiske, økonomiske og formelle følger 
Boformen er kollektiv. Det innebærer at en gruppe mennesker bor sammen i en bolig, som 
både juridisk og praktisk er én boligenhet, med flere beboere som ikke er i familie med 
hverandre. Sosialt innebærer det at mennesker som ikke har bodd sammen før, må finne ut 
av hvordan man i fellesskap organiserer en praktisk og trivelig hverdag. Juridisk betyr det at 
hver av beboerne eier en prosentvis andel av boligen. Økonomisk vil det få følger for 
etablerings- og byggekostnader, drift og vedlikehold, samt videresalg.  
 
Seniorhuset har vært i dialog med ulike miljøer for å innhente kunnskap om hvilke avtaler 
som bør ligge til grunn for at kollektivet skal sikre forutsigbarhet knyttet til disse 
spørsmålene. Vi har tidligere kartlagt relevant litteratur og erfaringer med konkrete 
eksempler på kollektive boliger for seniorer. Sverige, Danmark, UK, Nederland og USA er de 
land som har størst utbredelse seniorkollektiv og erfaringene viser at de har positive effekter 
både på trivsel, helse og energi/miljø. Vi har sett til erfaringene fra andre land i arbeidet med 
å konkretisere konseptet. 
 
Vi har hatt tett dialog med fagmiljøer med supplerende kompetanse, for å avdekke 
utfordringer knyttet til prosjektets gjennomførbarhet; juridisk og økonomisk, når det gjelder 
prosjekt-/bygg-ledelse og gjennomføring, forutsigbarhet for kostnader, avhending, egnet 
eierform, praktisk drift av kollektivboligen, håndtering av felles ansvar og forpliktelser osv.  
 
Borettslags-modellen peker seg ut som den eierformen som er best egnet og vi er i prosess 
med sentrale aktører for å utvikle konkrete løsninger for forpliktende avtaler når det gjelder 
etablering, bygging og drift.  
 

3.8 Omsorgsteknologi 
Boligen vil integrere omsorgsteknologi for alle funksjoner der det er hensiktsmessig. Mye av 
teknologien er fremdeles under utvikling, og mange initiativ har spennende potensial for et 
konsept som dette. Alle kommuner har fokus på innføring av velferdsteknologi og målrettet 
effektevaluering som et viktig bi-mål med prosjektet, sett fra deres perspektiv.  
 
Vi har tett dialog med utviklingsmiljøet i SINTEF på dette området. SINTEF har 
omsorgsteknologi som et av sine konsernsatsingsområder og vi planlegger å trekke inn 
fagmiljøene både på teknologiutviklingen og innen helse og økonomi/effektstudier i 
prosjekteringsfasen. 
 
 

4 Erfaringer 

4.1 Prosjektets utfordringer 
Veien fra konseptutvikling av pilotprosjektet Seniorhuset – en kollektivbolig for eldre – frem 
mot konkrete tilsagn om å delta som pilotkommune har vist seg å være lang. Vi erfarer 
allmenn begeistring og interesse for prosjektet, og har utelukkende fått positive 
tilbakemeldinger om nødvendigheten av et prosjekt som dette. Å oppnå en forpliktende 
avtale med en pilotkommune, har allikevel vist seg svært krevende.  
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Seniorhuset utfordrer kommunene til å tenke nytt både i forhold til boligpolitikk for eldre og 
hvordan de kan bistå en gruppe i befolkningen de tidligere ikke har hatt særlig 
oppmerksomhet, på annet enn at de i sine prognoser vet at dette er morgendagens eldre, og 
at de er mange. Det regnes imidlertid ikke som en kommunal oppgave å bistå en gruppe i 
samfunnet som (foreløpig) trenger kommunale velferdstjenester er ny. Å tenke 
forebyggende og aktiv boligpolitikk er noe mange kommuner gjør retorisk, men i liten grad i 
forhold til praktisk og konkret innsats. 
 
Målene for Seniorhuset samsvarer i forbausende grad med programerklæringer for 
seniorpolitikk i mange kommuner. Tromsø kommune har for eksempel følgende formulering 
i sin Strategi for utvikling av eiendom til helse og omsorg (2012-2032 s6): ”Privatfinansierte 
kollektive seniorboliger skal være et trinn i boligtrappa for eldre”. Likeledes er det stor 
enighet om at prosjekter som Seniorhuset vil kunne slå positivt ut for kommunenes 
velferdsbudsjetter på sikt. Sammenhengen er enkel, et rikere sosialt liv og mindre ensomhet, 
større trygghet og mer aktivt hverdagsliv gir bedre helse blant beboerne og mindre 
etterspørsel etter helsetjenester.  
 
Den konkrete støtten vi har etterspurt fra pilotkommunene i forbindelse med realisering av 
Seniorhuset er; bistand til å finne egnet tomt/eiendom, samt at kommunen bistår med 
rekruttering og sprer informasjon om prosjektet. Det er mer et spørsmål om å allokere tid og 
være en støtte i etableringsfasen enn at Seniorhuset er en kostnad for den enkelte 
kommune.  
 
Det er en generell motstand mot å engasjere seg fordi man derved risikerer å pådra seg nye 
arbeidsoppgaver i en travel hverdag. Likeledes råder usikkerhet i manage kommuner, i 
forhold til hvilket handlingsrom de har for å tilrettelegge for et prosjekt som Seniorhuset. Fra 
juridisk hold har vi fått forståelse for at anskaffelsesregelverket gir et større handlingsrom til 
å påvirke boligpolitiske disponeringer enn det mange kommuner ønsker/våger å legge til 
rette for.  
 
Til tross for at Seniorhuset er et privat prosjekt, anser vi støtten fra kommunen som 
avgjørende for prosjektets gjennomførbarhet. For aktuelle beboere som skal bruke egne 
midler for å prøve ut en ny boform, (og delta i et pilotprosjekt) sent i livet, må prosjektet ikke 
bare oppleves attraktivt, men også trygt. Slik sett er kommunens engasjement og uttalte 
støtte til prosjektet avgjørende. Når vi gjennomfører møter med potensielle beboere ser vi 
at det er svært viktig at kommunene er med som fasilitator og garantist for at dette er 
seriøst. 
 
Å ivareta den unisone begeistringen Seniorhuset har mottatt, har krevet iherdig oppfølging, 
og etterhvert som finansieringsmidlene er oppbrukt, en stor og kostbar egeninnsats.  
Da arbeidet med Seniorhuset begynte hadde vi en klar formening om hvilke kommuner vi 
skulle arbeide mot, med utgangspunkt i egne kontakter og nettverk. Underveis har vi erfart 
nødvendigheten av å spre vår aktivitet bredere geografisk, og ut til flere. Vi har måttet ha 
mange baller i luften i håp om at noen faller ned.  
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4.2 Oppsummerende erfaringer 
Hovedmålet med Seniorhuset har vært å etablere bygde pilotprosjekter som i neste omgang 
gir mulighet til å etterprøve effekten på beboernes trivsels og helse, samt samfunnsmessig 
gevinster. Arbeidet har gitt oss mange verdifulle erfaringer; om hvilke rammevilkår som 
finnes for dem som søker å frembringe nye boligformer/typer, og om hvordan viljen i 
kommune-Norge er til å skape nye tjenester, løsninger og tilbud. 
 
Innovasjon på nye boformer/boligtyper 
Det finnes, ut ifra vår erfaring, ingen incentiver som belønner eller avhjelper dem som påtar 
risiko for å få frembragt alternative boliger eller boformer. Dette til tross for utstrakt 
dokumentasjon, forskning, og artikler som dokumenterer behov og etterspørsel etter boliger 
og boformer som ikke finnes i dag. 
 
Å innlate seg på oppgaven med å etablere en ny boligform, som representerer et tilbud som 
skiller seg ut fra det som allerede finnes i markedet, og som har til hensikt å gi nye erfaringer 
har vært en krevende øvelse. I Seniorhusets tilfelle innebærer det at det er initiativtakerne 
og beboerne selv, som alene må bære risiko. Pensjonistforbundet har påpekt 
nødvendigheten av offentlig drahjelp og støtte til prosjektet. De mener det ikke er riktig at 
de eldre alene skal bære ansvaret for å være prøvekanin for en ny boligmodell som 
samfunnet trenger, og vil ha nytte av. Kommunene må være med ta ansvar for en nødvendig 
og ønsket utvikling som kan gi gevinst for fellesskapet på sikt. Det er urimelig at én gruppe 
skal bære risiko alene. 
 
Norsk boligproduksjon leveres i all hovedsak av store utbyggere, som av forståelig årsaker ikke 
ser seg tjent med å utvikle og utforske boliger som gir usikre utslag for omsetning, er små, 
eller innebærer forsinkende medvirkningsprosesser. Når forsknings, og utviklingsinitiativ 
heller ikke belønnes eller støttes, er det ingen som ivaretar denne viktige oppgaven. 
 
Dersom det er et ønske at alternative boformer skal utvikles, vil det kreve tilrettelegging 
gjennom løsninger/incentiver som motiverer til denne type ideelle prosjekter. Man kan se 
for seg ulike løsninger; nedfelt i planer, opsjonsordninger som regulerer risiko el. Vår erfaring 
er at uten en bevisst og villet satsing, først og fremst fra det offentlige, er det vanskelig å se 
hvordan nyvinning og innovasjon på boligområdet vil skje.  
 
Innovasjon på tjenester i kommunal sektor 
Til tross for at målsettingen om at eldre skal bli boende lengst mulig hjemme ytres i 
offentligheten til stadighet, synes det som innovasjon og utvikling av privat/offentlig 
samarbeide som kan gjøre dette mulig ikke er noen prioritert aktivitet i kommunene.  
 
Til tross for den udelte begeistringen vi opplever at Seniorhuset mottar når det presenteres i 
kommunene har reelle bistand som kan gjøre det mulig å realisere prosjektet vært tungt å få 
tilgang på. Prosjektet er i tråd med mange kommuners programfestede målsettinger og 
utsagn som; «vi støtter tiltaket fullt ut, og deler målet om å holde eldre ute av 
sykehjemskøen, det er ingenting vi heller vil – men målgruppen for Seniorhuset er ikke vårt 
ansvar - denne gruppen står ikke (foreløpig) i sykehjemskøen» er en gjenganger. Gevinsten 
ligger med andre ord lengre fram, og da når ikke løsningen opp på prioriteringslisten, selv 
om effektene i forhold til kostnader sett med kommunale øyne er svært gunstige. 
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Viljen til innovasjon og langsiktige strategier for å møte velferdsutfordringene er vanskelig å 
få øye på. Vi erfarer at det ikke finnes tradisjon for/ikke noe apparat for å ta imot, legge til 
rette for innspill til nye løsninger. Det synes å være en generell motvilje mot sette i gang 
tiltak og initiativ som ikke gir umiddelbare utslag. Når Seniorhuset, som er et prosjekt det er 
nedlagt mye tid i, utarbeidet av sterke fagmiljøer, og støttet av offentlige institusjoner 
presenteres, opplever man at å forvalte et initiativ som dette først og fremst oppleves som 
en forstyrrende og uhåndterlig belastning og ikke en mulighet og en ressurs. Man kan bare 
forestille seg hvordan prosjekter som ikke har tilsvarende muskler i ryggen blir mottatt.  
 
Vår erfaring er at forutsetningen for å lykkes med Seniorhuset, beror på utrettelig søken 
etter enkeltpersoner i kommunenes administrasjon eller politiske ledelse, som tar eierskap 
til, eller har en personlig ambisjon om å få prosjektet realisert. Engasjementet fra 
kommunenes side har vist seg å være helt personavhengig, basert på en handlekraftig og 
ambisiøs ordfører, byråd, eller fagperson i administrativ stilling. Med andre ord vil det være 
hvorvidt man lykkes med å finne frem til kompetente og dedikerte enkeltpersoner som 
avgjør hvilke nyvinninger en kommunebefolkning vil får glede av. 
 
Dette er erfaringer som står i en påfallende kontrast til de stadige utsagn om ambisjonene 
for innovasjon og utvikling i offentlig sektor.  
 

4.3 Forventninger videre 
Tross en krevende prosess med å etablere rammene som gjør det mulig å etablere 
Seniorhuset, er vi nå svært optimistiske. De tre kommunene støtter og deltar engasjert i 
prosjektet, både på politisk og administrativt nivå, og er godt innforstått med hva som 
etterspørres fra Seniorhusets side. 
 
Utadrettet informasjon i pressen har resultert i stor pågang fra aktuelle brukere/beboere, og 
det er etter hvert lister også i andre kommuner. Dette har vist oss at grupper med seniorer 
som ønsker seg en alderdom i kollektiv med likesinnede finnes mange steder i landet. 
Grupper er etablert, flere av dem har planlagt og drømt om en boform som minner om 
Seniorhuset over tid. Noen har sågar allerede vært i kontakt med sin kommune for å få 
drahjelp.  
 
Vi har grunn til å tro at tomt/lokalisering kommer på plass i alle de tre kommunene vi nå er i 
kontakt med. I Åfjord og i Tromsø, i løpet av høsten. Når det vil finne sted i Bergen er mer 
usikkert, men vi har er meddelt at det arbeides med saken.  
 
Vedlegg: 
- Innlegg i KR 
- Artikkel i BT 
- Artikkel i Nordlys 
- Artikkel i RB 
- Oppslag i NRK  https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50004616/07-03-
2016#t=1h16m26s 
- Notat til Bergen kommune i etterkant av møte med byråd Rebekka Ljosvatn 
- Presentasjon for aktuelle beboere 
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