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«Alle ønsker - så langt det går an, 
å bo hjemme» 
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Hvorfor en temakveld 

Harstad kommune utarbeider en kommunedelplan for helse, omsorg og velferd for perioden 2023 – 2030. I planen 
forventes det en vektlegging av de fire store utfordringene: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn  
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan for helse, omsorg og velferdsområdet som ivaretar 
målene i kommuneplanens samfunnsdel og besvarer morgendagens utfordringer for lokalsamfunnet på helse og 
omsorgsområdet med mål og strategier. I arbeidet 
med planen er viktig at den enkelte innbygger får 
mulighet til innflytelse på hvordan vi sammen skaper 
morgendagens lokalsamfunn og hva vi bør gjøre for å 
komme dit.  

I arbeidet med kommunedelplan for helse, omsorg og 
velferd gjennomføres tre åpne temakvelder hvor den enkelte kan delta og komme med forslag og innspill til aktuelle 
tema.  

Andre temakveld setter fokus på bolig og boformer.  

 

 

Tema og spørsmål 

Tema bolig og boformer 
• Situasjon og utfordringer i Harstad samfunnet 
• Bolig og god livskvalitet 
• Aldersvennlig stedsutvikling 
• Planlegge egen alderdom 

 
Spørsmålene 

• Hvor og hvordan ønsker du å bo? 
• Hvordan ønsker du å bo om du skulle trenge omsorgstjenester? 

 

Temamøte om bolig og boformer 

Temamøte om bolig og boformer ble gjennomført 24. november 2022 i Rådhusets kantine. Det var ca 20 personer 
som deltok. 

• Ordfører Kari-Anne Opsal ledet møtet og informerte om bakgrunnen for møtet 
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• Kommunalsjef Torill Skår og rådgiver Roger Rasmussen innledet på tema 
• Øyvind Arntsen, Randi Kristensen, Torill Skår og Roger Rasmussen deltok som bordverter under diskusjonen.  

 
Kari-Anne Opsal oppsummerte og takket for kvelden og informerte om at innspillene blir tatt med i det videre arbeidet 
med kommunedelplanen. Referat fra møtet og svar på spørsmålene legges ut på kommunens nettsider. 
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Referat fra gruppearbeidet – svar på spørsmålene 

 
Spørsmål Svar/innspill 
Hvor og hvordan ønsker du å bo – hva 
er viktig for deg? 

• Vil flytte til et sted hvor flere aldersgrupper/generasjoner 
og familier og enslige samlet og hvor det er fellesområder 

• Alle ønsker - Så langt det går an - å bo hjemme.   
• Mange eldre boliger er ikke etter god standard. Ikke heis, 

trange dører, eldre bad og kjøkken og trapper som ikke er 
godt tilrettelagt. Mange eldre har ikke mulighet til å bygge 
om sine boliger slik at det blir en bra bolig. 

• Økonomi kan være utfordrende ift tilrettelegg egen bolig 
eller flytte til ny bolig 

• Mange bor alene og har behov for å bo sammen med andre, 
ha noen å spise sammen med 

• Det burde vært regulert for omsorgsboliger i alle byggefelt. 
Kommunen burde kreve det av utbyggerne. 

• Bosenter bør ligge sentralt i forhold andre tilbud som 
butikker, kafe, service, etc 

• Kan bygge om gamle bygårder til boliger (Nederland) 
• Omsorgsboliger i bofellesskap kan etableres sammen med 

andre funksjoner, kanskje barnehage 
• Bolig og boområder må ha gode møteplasser 
• Det burde legges til rette for at det er omsorgsboliger i det 

nærmiljøet som vedkomne bor i fra før. Viktig å ha kjente 
omgivelser, og nærhet til det miljøet man opplever å 
tilhøre. 

• Det er også viktig å ha disse boligene har nærhet til det 
normale livet, skoler, barnehager, butikk osv 

• Man må tenke mer i soner slik at nærmiljøet blir utviklet. 
• Ta vare på gamle bygg, og bygge om med fellesrom og legge 

til rette med heis og andre funksjoner. Gode 
støtteordninger som gjør det mulig for alle å restaurere 
boligen sin. 

• Gublokka i Kanebogen – et godt eksempel på hvordan det 
bør tilrettelegges. Kafe, frisør, fotpleier – og kanskje med 
noen som arbeider der for å fremme aktiviteten. 

• Det må være en grønn flekk – enten å jobbe med eller 
kjenne jord under føttene. Viktig å ta hensyn til utemiljøet 
når man planlegger nye omsorgsboliger., slik at det er mulig 
å komme seg utenfor, også når man sitter i rullestol og 
bruker rullator. Godt lys, og som gjør at folk ønsker å være 
ute. 

• Det går an å bygge omsorgsleiligheter uten at det treng å 
være så stort. Kanskje bygge omsorgsboliger som gir flere 
valgmuligheter – ett-roms eller to-roms. Og heller satse på 
fellesrom, som stimulerer til kontakt og aktivitet. 

• Det er viktig at man blir tatt med i planlegging av fremtiden, 
det at det er bruk for en. 
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• Boliger for gruppen innenfor autismespennet, legge til rette 
for å bo i lag 

• Kommunen må legge til rette for leie eller eie bolig 
• Studentboliger i lag med flere generasjoner 
• I boligkomplekser burde det være noen fellesområder som 

gjør at man kan nytte godt av hver andre.  
• Bygge noe fellesrom i nærheten av disse store bolig 

kompleksene som er i sentrum  
• Dette med å bygge og stille krav om fellesrom i større bolig 

kompleks  
• Bofelleskap i distriktene - kollektiv trafikk er det viktig. 
• Motvirke ensomhet med boform, nærheten til familie vil 

være viktig.  
• Gode gamle aldershjem, kan det være en tanke?  
• Fysisk tilrettelegging av uteområder er viktig for å komme 

seg ut 
•  

Hvordan ønsker du å bo om du skulle 
trenge omsorgstjenester – hva er 
viktig for deg? 
 

• Hvis man er dement – er det ønskelig med en boligform 
hvor det er lagt til rette for at de kan oppleve størst mulig 
frihet samtidig som de blir tatt vare på. Felles spiserom, og 
fellesarealer. 

• Vi trenger omsorgsboliger, men vi må ikke glemme at vi 
trenger sykehjemsplasser også. 

• Vil bo hjemme. 
• Vi trenger tilrettelagte boliger for autister, kan bo sammen 

for å redusere ensomhet og økt hjelpebehov 
• Kan vi samarbeide med studentsamskipnaden for å etablere 

bofellesskap sammen med studenter på tomta ved siden av 
UiT 

• Vi må også lage bofellesskap ute i distriktene 
• Alt på et plan, tilgang på alle viktige rom på ei flate.  
• Muligheten for å være for seg selv, men samtidig ha felles 

områder som gjør at man kan lage og spise mat i lag. Se tv 
sammen med andre, strikke i lag osv.  

• Viktig med gode avlastningsordninger for pårørende 
dag/kveld/helger 

• Transportordninger blir viktig 
• Etablere felles demenslandsby for flere kommuner – kan 

være en fordel for rekruttering av kompetansemiljø 
• Har sett på tv at andre land (Sverige og Danmark) har andre 

løsninger 
• Medvirkning, høre på hva personer/eldre ønsker og hva de 

har erfart, viktig å bli oppfattet som at det bruk for en 
• Gode velferdsteknologisk løsninger er viktig 
• Mange pårørende er bekymret for sine i forhold manglende 

trygghet og ønsker å deres far/mor på sykehjem – må sørge 
for god trygghet slik at flere kan bo hjemme lengst mulig 

• Bo felles sammen med folk i alle aldre, slik at en ikke «ruster 
bort» 
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•  
Annet • Hvordan hente tilbake de som har forlatt yrket (helse og 

omsorg) – tenke utradisjonelt. Turnus, lønn og kompetanse 
er viktig 

• Utvikle gode unge ledere gjennom mentorordninger, 
opplæring og lederstøtte 
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