
Bolig hele livet
En konferanse om eldre og bolig av NBBL, 
Råd for et aldersvennlig Norge, Husbanken 
og Pensjonistforbundet



Vi vet at eldrebølgen kommer. Det er derfor viktig at boliger og måten vi bor på må tilpasses 
en stadig økende eldregenerasjon, men vet vi hvilke behov og ønsker morgendagens eldre vil 
ha? NBBL, Råd for et aldersvennlig Norge, Husbanken og Pensjonistforbundet inviterer til årets 
viktigste konferansen om eldre og bolig.

Bolig hele livet

Deltakeravgift: 1790 kroner (inkl. lunsj begge dager)
Overnatting: 1255 kroner
Middag tirsdag kveld: 800 kroner

Dato: 24. og 25. september 2019
Sted: Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
Konferanseledere: Thor Eek og Osmund Kaldheim

Klikk her for påmelding

Tirsdag 24. september

PROGRAM:

11.00 Lunsj

12.00 Eldres forventning til regjeringens boligpolitikk Leder Trude Drevland, Råd for 
et aldersvennlig Norge

12.05 Gode og trygge boliger for eldre
Viktig i oppfølgingen av “Leve hele livet” Blir annonsert snarlig

12.20 Befolkningsutviklingen og framtidens eldre
Om økningen i eldrebefolkningen, geografiske forskjeller og 
eldres flytting

Forsker Marianne Tønnessen, 
SSB

12.50 Eldres boligbehov og ønsker for det gode liv i egen bolig– hva 
sier de selv?
Få velger bolig med tanke på endring i funksjonsnivå og 
bevegelighet. Hvilken oppfatning har eldre om fremtidig 
bosituasjon?

Generalsekretær Harald Olimb 
Normann, Pensjonistforbundet

13.05 Bolig i det aldrende samfunn (NOVA 12/2018)
Hva sier forskningen om samspillet mellom offentlige 
myndigheter, private bedrifter og husholdninger i arbeidet med å 
skaffe egnede boliger for eldre?

Forskningsleder Hans 
Christian Sandlie, OsloMet 
NOVA

14.00 Kommunal aldersvennlig planlegging
Tiltak for å skape sentrum med boliger og service. Hvordan få 
private aktører på banen?

Ordfører Gro Anita 
Mykjåland, Iveland kommune

Presse/media slipper inn gratis.

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2J8RGLZV1296


14.20 Kommunens rolle i “Leve hele livet”
Hvordan kan kommunen skape levede og trygge 
sentrumsområder for alle generasjoner?

1. nestleder Mette Gundersen, 
KS

14.40 Fra engasjert ildsjel til aktive bofellesskap og seniorboliger
Nabolaget borettslag i Porsgrunn

“Nabolagsildsjel” Merethe 
Solstad og markedssjef Lars 
Kristensen, PBBL

Prosjektarkitekt Ane Dahl
15.00 Bofellesskapet Vindmøllebakken

Generasjonshus – ikke bare i Århus, men også på norsk i 
Stavanger

Ergoterapeutspesialist i 
eldres helse Hilde Fleitscher, 
Kristiansand kommune

15.40 Hvordan forberede til “Lengst mulig i egen bolig?”
Krav til boligen, beboere og ansatte

Ansvarlig Smarthus og 
Livsløpsstandard Ellen Tjønum 
Moldskred, Sensio

16.05 Velferdsteknologi – smarthusmuligheter – to sider av
samme sak
Hvordan teknologi kan gjøre hverdagen enklere i eget hjem

19.00 Middag på hotellet

Onsdag 25. september

09.00
Teknisk sjef Helge Moen, 
Sørlandet BBL

Randesund Hageby
Om å være eldre i Randesund Hageby og befaring av Randesund 
Hageby

11.00

Debattleder: Osmund 
Kaldheim, Husbanken

Paneldebatt
Hva må til for at dagens boliger skal tilpasses framtidens behov 
for gode eldreboliger?

Panel:
Bente Johansen, NBBL
Harald Olimb Normann, Pensjonistforbundet
Hans Christian Sandlie, OsloMet NOVA
Tove H. Skyer, Norsk Ergoterapeutforbund

12.00 Lunsj

Med forbehold om endringer

Påmeldingsfrist: -Kontaktperson: Øystein Wee / ow@nbbl.no / 41616500


