
Nye prosjekter innen 
omsorgsboliger og sykehjem



Hva styrer vi 
etter?

• Strategisk plan - 10 års 
perspektiv 2020 - 2030

• Handlingsplan – 4 års perspektiv 
2020 - 2024

• Årlige virksomhetsplaner



Strategisk plan

• 2021: Vedtatt strategisk plan

• Grunnlag:
• Folkehelsekartlegging
• Demografiske endringer 

i kommunen
• Sentrale føringer og reformer



Hva er strategisk 
fokus angående 
boliger?

• Innbyggere må bo lengre i egen bolig, vi må legge 
mer til rette for dette ved:

• Økt bruk av teknologi / varselssystemer

• Informasjonsskampanjer: gjør det enkelt for 
innbyggere å ta valg og forberede seg

• Justere forventninger blant innbyggere. Du får 
ikke automatisk boligtilbud når du blir eldre

• Smalere tjenester: «må – bør – kan»



Hva sier 4 årig handlingsplan 
om nye prosjekter?



Status på omsorgs-
boliger og sykehjem i dag

• Wesselborgen sykehjem er 
overmodent for utfasing

• Vi har opsjon på tilbygg til 
Kirkenes sykehus

• For mange frittstående 
omsorgsboliger med begrenset 
anledning til sosial omgang

• I gang: kartlegging av 
eksisterende omsorgsboliger og 
beregning av behov de neste 30 
årene



Hva bør vi legge 
vekt på når vi 
bygger nytt?

• Større vekt på fellesareal i tilknytning til boliger
• Bedre mulighet til sosial omgang også for de 

eldste, minske ensomhet

• Demensvennlig utforming
• Farger, planløsninger

• Ikke institusjonspreg

• Gjerne mulighet til møter mellom generasjoner; 
unge og gamle kan benytte de samme boligene

• •Mer sentrumsnært



Hva kan utbyggere gjøre nå?

• Fakta:
• Det kommer utlysninger på større prosjekter i kommunen de neste årene
• Det vil bli økt fokus på at innbyggere må ta mer ansvar for hvordan de bor

• Muligheter:
• Ruste seg til å kunne levere eller samarbeide om å levere på større lokale 

prosjekter
• Utvikle eller selge mer "utbedringspakker" til innbyggere som ønsker å bo i 

egen bolig
• Utvikle prosjekter basert på ønsker fra innbyggere
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