Aldersvennlige byer/samfunn

Bakteppe


Eldrebølgen



Mars 2016 - Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn:




Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre




Flere år – flere muligheter - regjeringen.no

Meld. St. 15 (2017–2018) - Leve hele livet - regjeringen.no

Levanger kommune ble medlem i WHOs globale nettverk for aldersvennlige
byer i 2017, etter et vedtak i formannskapet 27.04.16

WHO Global Network for Age-friendly Cities
and Communities – hva er dette?


Et internasjonalt tiltak for å hjelpe byer til å forberede seg på to
verdensomspennende demografiske endringer:


Den raske aldringen av befolkningen



Økende urbanisering



Medlemskapet er gratis, men medlemmene forplikter seg til å arbeide
for aldersvennlige byer/samfunn



Medlemskap gir tilgang til prosjekter, erfaringsutveksling og initiativer,
samt teknisk veiledning og oppfølging gjennom prosessen med
implementering av tiltak

WHO Global Network for Age-friendly
Cities and Communities – hva kreves?


Forpliktelse – politisk vedtak



Bruke en konkret metodikk:





Kartlegging, Action plan/Handlingsplan, evaluering.



Brukermedvirkning – det forutsettes at eldre er aktive i prosessen



Action plan/Handlingsplan må utarbeides innen to år fra medlemskapet

Årlig dele nettverket, f.eks konkrete tiltak, handlingsplan, evalueringer


2017: Levanger har delt artikkel om Besøksbaby

WHO Global Network for Age-friendly
Cities and Communities – metodikk


8 områder/indikatorer er valgt ut :


Utendørsomgivelser og bebyggelse



Transport



Bolig



Sosial deltakelse



Respekt og sosial inkludering



Deltakelse i samfunns- og arbeidslivet



Kommunikasjon og informasjon



Sosial- og helsetjenester

Tverrsektorielt – På tvers


Et aldersvennlig samfunn er menneskevennlig - Folkehelse



Kommuneplan samfunn/areal



Kommunedelplaner f.eks:






Helse og omsorg, Kultur, Næring, Levanger sentrum

Temaplaner f.eks:


Trafikksikkerhet, Boligsosial handlingsplan



Anlegg for leik, idrett og aktivitet, Arbeid og aktivitet

Levende Bakgårder, Trehusbyen Levanger

Erfaringer fra andre medlemskommuner i Norge:

Oslo og Trondheim


Oslo kommune er godt i gang med arbeidet


Laget en egen Action/Handlingsplan hvor maler og metodikk er hentet fra
WHO nettverket Handlingsplan Aldersvennlig by Oslo kommune



Oslo har hentet inspirasjon fra de 8 områdene, men i samarbeid med eldre
valgt ut 6 av områdene



Ikke hatt stort fokus på helse- og omsorgstjenester, pga egne planer for dette



Har hatt folkemøter, gruppeintervju, en-til-en intervju, har en fokusgruppe



Pilotprosjekt: alders- og demensvennlig bydel i Nordre Aker.



Transport - samarbeid med Ruter#



Bolig – med base eksisterende boligplan tester de ut ulike boligtyper og
teknologi

Erfaringer fra andre medlemskommuner i Norge:

Oslo og Trondheim


Trondheim kommune er også godt i gang med arbeidet, og det ledes av en
tverrsektoriell prosjektgruppe:


2 repr fra helse, 2 repr fra Byutvikling, 1 repr fra kommunalenheten, 2 repr fra
Seniorrådet



Avholdt åpne frokostmøter for å få innspill fra eldre – de fleste innspill kom på
byutvikling/universell utforming/transport/fremkommelighet/bolig



Samspill med andre prosjekter



Har utarbeidet en funksjonsattest for bolig, som er et kartleggingsverktøy til hjelp for å
planlegge tilrettelegging av privat bolig



Laget en egen informasjonsnettside for eldre



3 pilotbydeler



Arbeider med fysisk aktivitet/uteområder – «gårunder» som er opplyst, og bedre
tilgjengelighet på snarveier

Veien videre for Levanger?

 Må

bestemmes av dere

 Konkret

mandat

