
Resultater fra 55+ 
undersøkelsen



Hvorfor 55+ undersøkelsen?
2 stikkord: Demografi og demens

Kilder:
• Statsforvalteren
• FHI

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/utgatt/fm-finnmark/dokument-fmfi/kommunal-styring/kommunereformen/endelige-statusbilder/sor-varanger-kommune-statusbilde.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/demens/


Utforming og 
gjennomføring
av 
undersøkelsen

Basert på lignende undersøkelser i 
andre kommuner

Mulig å svare både digitalt og på 
papir

Promotert i politiske utvalg og råd, 
nettsider, sosiale media og 
annonsert



Gjennomgang av 
undersøkelsen



Respondenter

Antall papirbesvarelser

Antall innbyggere over 55 år

3303



Hvor og hvordan bor du i dag



Hvor og hvordan bor du i dag forts



Hvor og hvordan ønsker du å bo når du blir 
eldre?



Mange fritekstsvar tyder på engasjement



Hovedfunn (?)
Uavhengig av alder, kjønn og nåværende bosted



Flere ønsker å bo sentrumsnært

De som ønsker å bo i Kirkenes kommer 
herfra



Vi ønsker litt andre boformer

• 299 bor i enebolig i dag, 
116 sier de vil det når de 
blir eldre

• 30% ønsker å bo i 
fellesbolig / tun / 
bofelleskap



Vi trenger nødvendigvis ikke eie

• 49% av de som eier i dag er 
åpen for andre løsninger



Det viktigste hvis vi skal bytte bolig (topp 4)



Det minst viktige?



Hva tar vi som kommune 
med oss?

• Innbyggere trenger mer
informasjon om støtteordninger

• For mange bor sannsynligvis i boliger
som ikke er aldersvennlig i dag



Sjekk selv
svk.no/55pluss

https://svk.no/55pluss


Er det noe her 
utbyggere kan dra
nytte av?

Er det noe vi bør
finne mer ut av?
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