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HovedutvalgFolk 31/11 30.08.2011

Formannskapet 55/11 31.08.2011

Inderøykommunestyre

Tertialrapport.Regnskapsogaktivitetsutvikling pr. 20.08.2011

Rådmannensforslagtil vedtak

Tertialrapportentastil etterretning.

Vedlegg
1 Vedlegg- Tertialrapport.Regnskapsogaktivitetsutviklingpr. 20.08.2011

Bakgrunn

Detvisestil vedlagtetertialrapport.

Vurdering

Det leggesfram ennoeforenklet tertialrapport for 2. tertial. Denskaldogværetilstrekkeligtil
å gi grunnlagfor enbedømmingavøkonomiog aktivitetssituasjonenfor Inderøykommune.

Side 3



Økonomifunksjonener p.t. i gangmedet omfattendearbeidmedå forberedebudsjettog
økonomiplanfor en sammenslåttkommune.Detteer ressurskrevende.Jeghar vurdertdet slik
at økonomikapasiteteni størstmulig gradrettesmot planarbeidetogmindrepå
rapporteringen.Jegberom forståelsefor dette.

Hovedbildeter at regnskapetfor 2011vil kommeut i balanse– jfr. revidertbudsjettvedtatt av
kommunestyreti juni 2011.

Konklusjon

Seinnstilling

Side 4



Tertialrapport- Regnskaps- ogaktivitetsutviklingpr. 20.08.2011.

Innledning.

I henholdtil økonomireglementetskaldet avgisrapport til kommunestyretpåregnskapsutviklingpr. 30.08.
Detskalrapporterespådriftsregnskap,investeringsregnskap,finansieringoglikviditet.
Pågrunnavmøtetidspunkterfor de behandlendeorganerhøsten2011harenvalgtå rapporterepr. 20.08og
ikkepr. 30.08.Detvil ikkeværestoreforskjelleri om rapport byggerpåmaterialetvi harpr. 20.08. ogdet vi
harpr. 30.08.

Enoverordnetoversiktpåutviklingennår det gjeldernærvær/fraværogheltid/deltid er ogsåtatt inn i
rapporten.

Rapporteringsprinsipper. Metode.

Rapportener avviksfokusert.Områderhvor regnskaps- eller aktivitetsutviklingsålangt ikkeindikereravviki
forhold til budsjettogplanvil i utgangspunktetikkebli kommentert.

Tabellenei rapporten– senedenfor- omfatter tre kolonner:

1. Nettobudsjettet – revidert
2. Vurdertavvikpåårsbasis
3. Avviki prosentårsbasis

Hvisrådmannenleggerinn beløperi kolonnen”Vurdert avvikpåårsbasis”såinnebærerdet at

1) rådmannenpårapporteringstidspunktetforventerangitteoverskridelser/besparelseri forhold til
årsbudsjett
2) at budsjettbalansevil krevebudsjettrevisjonogeller tiltak somvil måtte foreleggespolitisknivåtil
godkjenning.

Rådmannenvil alltid i rapporteringenegienoverordnetoppdatertvurderingav
- forventningertil avvikfra vedtatt driftsbudsjett
- forventningertil regnskapsmessigresultat. (regnskapsmessigmer-/mindreforbruk)

Sammenfatningregnskapogaktivitet/resultat pr. 20.08. Enprognose.

Aktivitetsutviklingener i all hovedsaki samsvarmedbudsjettnår det gjelderdriftsområdet.

Nærværsprosentener på92 %andrekvartal2011ogprognosenfor år 2011er på92%.Målsettingfor
nærværer ennærværsprosentpåover92%i 2012ogdet børværemuligå nådennemålsettingen.

Budsjetteneble revidert i junimøtet i kommunestyret.Tertialregnskapetgir ikkeindikasjonerpå
vesentligeavvikpåårsbasisfor regnskapetsett underett. Detvil væreusikkerheterogdet
understrekesat budsjettrevisjonenble «saldert»medenøkningi skatteanslaget.Detvil være
usikkerheterher ogsommåtashøydefor vedvurderingeneavrisiko.

Somfremgåravdenspesifiserteoversiktennedenforprognostiseressålangtbalansepå
driftsområdene.Denstørsterisikoenfor overskridelserpåenhetsnivå/funksjonsnivåer knyttet til
KommunalteknikkogBarnevern.
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Samletforventessåledesbalansei driftsregnskapenevedåretsutløp,medlikestor sannsynlighetfor
overskridelsersomdet motsatte.

Nårdet gjelderinvesteringsområdenevil det værenoenforsinkelseri forhold til planogforventning.
Utredningsogplanarbeidettar noemer tid ennlagt til grunn.

Hovedoversikt– sammenfatningdriftsregnskapet.

Økonomiskhovedoversikt– avvikdriftsbudsjett.

Tabellennedenforviserensamletoversiktpåhovedområder– ansvarsområdeneogdeviktigste
fellesområdene.Senedenforfor underliggendespesifikasjonerogkommentarer.
(Alletall i 1000kr.)

Område/enhet/ansvar

Opprinnelig
netto drifts -

budsjett

Rev. Netto
drifts -

budsjett

Vurdert
avvik på
årsbasis

Vurdert
avvik i %

Fellesområdeinntekter -267808 -269728 150

- rammetilskudd/skatt -257500 -259700 0

Fellesområdediverse -11415 -17815 400

Renter og avdrag 23408 25108 0

Disponibelt netto drift -255815 -262435 550

Fellesområdetilleggsbevilgn. 2519 1403 -550

Politisk organisasjon med mer 3096 3096 0

Rådmann, service, stab, støtte 17583 17338 0

Kultur og informasjon 10529 10790 0

Oppvekst 97285 99163 0

Helse og sosial 93335 95955 0

Kommunalteknikk 28559 30281 0

Vann og avløp 0 0 0

Næring og plan 2909 4409 0

Sum 0 0 0 0,00

Kommentarer

Fellesområdeinntekter.

KSsinprognosemodellover inntekter fra skatt,inntektsutjevningog rammetilskuddviserpr i daget samlet
anslagpå259,7mill. for Inderøykommune.Denneprognosener lagetavKSi samarbeidmedregionalstat,
medbakgrunni kommuneproposisjonfor 2012ogRNB2011.

Vihar i vårt revidertebudsjett lagt til grunnensamletinntekt på259,7mill. fra skattog rammetilskudd.
Skatteinngangen pålandsbasisrestenavåret vil væremedå påvirkeom vi vil nåbudsjettert inntekt pådette
området.Deter imidlertid ikkegrunnlagfor å justereanslagetfor skattogrammetilskuddpr i dag.
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Nårdet gjelderkompensasjonfor renter ogavdragpåinvesteringsprosjekterviseroppdaterteprognoserat vi
kanfå en mindreinntekt i forhold til revidertbudsjettpåca.0,15 mill. Deter budsjettertmedkompensasjon
påutbyggingSandvollanskoleogdet visersegnåat vi ikkefår utbetalt det i år 2011.Rentenivået ogtempoet i
investeringenesistedelavåret vil væreavgjørendefor sluttresultatet.

SeellerskommentarerunderfellesområdetRenterogavdrag.

Fellesområdediverse.

Deter budsjettertmedkr. 5,0mill. i brukavmomskompensasjoninvesteringertil finansieringdrift i år 2011.
Det er usikkerhetknyttet til om vi kaninntektsføresåmyesom5,0mill. (40%avmva-kompinvesteringskal
overføresinvesteringsregnskapet.)Vivelgerå nedjustereanslagetovermva-kompensasjonmed0,4mill.
kroner.

Prognoser fra vårepensjonsleverandørerviserat det ikkeer storeendringerfra prognoserfor
pensjonskostnaderlagtpåbudsjetteringstidspunkthøsten2010.Det forventespr i dagikkevesentligeavvik
fra budsjettvedåretsutløp.

Renterogavdrag.

Kostnadsanslagfor renteutgifter ble redusertmed1,3mill. vedbudsjettrevisjoni sommer.Detprognoseres
ikkeavvikfra vårt revidertebudsjettvedåretsutløp.Detvisesdogtil usikkerheteni rentemarkedeneogen
visstendenstil økterentenivåerpåkort sikt. (langerenter hardogfalt seneretid. Dette reflektererat
markedeneikkeforventeren sterkveksti rentenekommendeår)

Avdragsutgifterforventeså værei tråd medbudsjettvedåretsutløp.

Disponibeltnetto drift.

Somfremgårforventeset negativtnetto avvikpåkr. 550.000,- på fellesområdene;dvsat disponibelt
beløptil drift (netto) blir kr. 550.000,- mindreennbudsjettert.Somfremgåravhovedoversikten
forventesenbesparelsepåpostenlønnsavsetningermedkr. 550.000,-. Detsynessåledesikke
nødvendigå gjennomføreinnstramningeri virksomhetsbudsjettene– ellerdisponeringenavdisse–
for å sikrebalansei regnskapet.

Disponibelt til netto drift gjengitt i diagram:
(byggerpåopprinneligbudsjett)
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Kort om de enkeltedriftsområdene.

Detkommentereskunhvordet konstanteresavvikog/eller hvor det er vesentligrisikofor avvik.

Fellesområdettilleggsbevilgninger.

I all hovedsaker åretslønnsoppgjørgjennomførtogbudsjettert er justert i henholdtil dette. (det gjenstår
lederlønnsoppgjørm.v.). Det forventesen besparelsepåca0,55 mill. på avsattpott.

Rådmannen,service, stabog støtte.

Aktivitetener i all hovedsaki samsvarmedplan. Nårdet gjelderøkonomisituasjonener dennestram–
hovedutfordringener knyttet til IT-områdethvoromleggingentil nyesystemer(fellessystemeri Invest– felles
ADmv) harværtmer ressurskrevendeennforventet.Detpåregnesbalansesamletpåårsbasis,men
forbeholdetvedrørendeITunderstrekes.

Ansvar Enhet
Netto rev.

driftsbudsjett

Vurdert
avvik i

1000 kr.

Vurdert
avvik i

%

103 Fellesområdetilleggsbevilgninger 1403 -550 -39,20

110 Politisk organisasjon med mer 3096 0 0,00

120 Rådmann 5964 0 0,00

130 Service, stab og støtte 11374 0 0,00

140 Kultur og informasjon 10790 0 0,00

Sum 32627 -550 -1,69

Kulturog informasjon.

Detforventesikkeavvikvedåretsutløp – verkeni forhold til økonomieller aktivitet.

1 %

8 %
5 %

37%33%

13%

3 %

Politiskorganisasjonmv

Støttefunksjoner

Kulturog informasjon

Helseogsosial

Oppvekst

Kommunalteknikk,vann
ogavløp
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Helseog sosial.

Samletforventesområdetfor helseogsosialå holdesinerammervedåretsutløp.

Bistandog omsorg

Detble i år 2010budsjettertog inntektsført 0,44mill. for myei statligoverføringtil ressurskrevende
tjenesterfor år 2010(utbetalingsommer2011). Deter viderebudsjettertmedca.kr. 0,3mill. for myei
inntekt fra ressurskrevendetjenesteri 2011i forhold til reviderteanslag.Samletutgjørdette en utfordringpå
ca.kr. 0,74 mill. Enhetenhar fått overførtansvaretfor støttekontakter.

Rådmannenvurdererdet slik- medgrunnlagi regnskapogprognoser- at enhetenkanhåndtererdette
innenforgitte rammer oguten at det gårutover forutsatt aktivitet ogtilbud.

Helse,rehabiliteringog barnevern

Detble tydeliggjorti forbindelsemedbudsjettprosessen2011at barneverntjenestenvaret risikoområde
budsjettmessig.Områdetble derfor styrketmed1,9mill. vedbudsjettrevisjoneni sommer.Det forventesat
enhetenvil kommeut i balansevedåretsutløp selvom det er varsletmuligny økningi antallet barnunder
omsorg.

Ansvar Enhet
Netto rev.

driftsbudsjett

Vurdert
avvik i

1000 kr.

Vurdert
avvik i

%

310 Bistand og omsorg 59403 0 0,00

330 Helse, rehabilitering og barnevern 30726 0 0,00

340 NAV 5826 0 0,00

Sum 95955 0 0,00

Oppvekst.

Detforventesfor skolerogbarnehagersamletsett ingenavvikvedåretsutløp. Pri dagliggernoen
delområdernoehøgti forbruk, menjusteringeravressursforbruketfra nytt skoleår– basertpåtidligere
planer- gir grunnlagfor å prognostiserebudsjettbalanse.

Ansvar Enhet
Netto rev.

driftsbudsjett

Vurdert
avvik i

1000
kr.

Vurdert
avvik i

%

400 Fellesadm.skole og barnehage 19751 0 0,00

410 Sakshaugskole 13178 0 0,00

411 Sakshaugbarnehage 6555 0 0,00

412 Røra skole og barnehage 13109 0 0,00

413 Utøy skole og barnehage 7128 0 0,00

414 Lyngstad skole og barnehage 6505 0 0,00
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415 Sandvollanskole og barnehage 12677 0 0,00

416 Inderøy ungdomsskole 20260 0 0,00

SUM 99163 0 0,00

Kommunalteknikk.

Aktivitet gjennomføresi henholdtil oppsattemål for 2011.Regnskapetindikererpr. i daget overforbrukpå
årsbasis.Overforbruketer knyttet til drift ogvedlikehold.Det iverksettestiltak for å tilpasseforbruket til
årsbudsjettetsrammer.

Detvil eventueltogsåbli fremmet forslagtil disponeringavavsetningertil fond for å sikreat
vedlikeholdsinnsatsenkanopprettholdespå et ønsketnivå.

Planog næring.

Detforventesikkeavvikvedåretsutløp, hverkeni forhold til økonomieller aktivitet.

Ansvar Enhet
Netto rev.

driftsbudsjett

Vurdert
avvik i

1000 kr.

Vurdert
avvik i

%

510 Kommunalteknikk 30281 0 0,00

520/521 Vann og avløp 0 0 0,00

550 Næring og plan 4409 0 0,00

Sum 346 90 50 0 1,44

Finansieringoglikviditet.

Hovedmålsettingenfor kommunensfinansforvaltninger at denskalsikreen stabil
finansieringavkommunensvirksomhet.Detprimæremålskalværeå sikreat kommunentil
enhvertid er likvid,betalingsdyktigoglite eksponertfor risiko.

Nårdet gjelderkommunensforvaltningavlikvidemidlerskaldenutføresslikat denoverordnede
målsetningenfor finansforvaltningenoppnås. Detskalforeliggeen løpendeprognosefor utviklingen
i kommunenslikviditetsbehovogforvaltningenavkommunenslikvide
midler skalbaserespådenneprognosen.Plasseringeneskalgjøresslikat likviditetsbehovet
dekkes- samtidigsomenforsvarligavkastningoppnås.

Langsiktigfinansiering.

Låneporteføljen.

Kommunenslåneporteføljeer ved utløpet av 2. tertial 2011 på ca. 323 millioner kroner.Det er ikke tatt opp
lån knyttet til vedtakgjort i år 2011bortsett fra 3 mill. til etableringslån/startlån. Saldoubrukt startlåner pr.
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utgangenav 2. kvartalpå ca.1,7 mill. Startlånbevilgningener likevelpr. i dagi sin helhet innvilgetslik at vi –
med forbehold om at tildelte lån ikke disponeresfullt ut - ikke har vesentligemidler til nye ti ldelingersiste
halvår.

Ved utløpet av andre tertial har låneporteføljen en sammensetningslik: ca. 44 % av lånemassenhar
fastrenteposisjon og ca. 56 % med flytende rente. Av lån som har flytende rente er det inngått
sikringskontrakt(FRA)for et volum på 25 millioner på 10 år tidligere år. (3,9 %)De sistedagerer ytterligere
sikret25mill. kronerovertre år til en rente på2,91%. Uten ytterligere rentesikringervil vi ved inngangentil
budsjettåret 2012ha en fordeling rentesikredelån og (usikrede)flytende lån i størrelsesorden40-60. Vi vil
da eventuelt være posisjonert med en andel fastrente/rentesikring som sannsynligvisligger noe under
kommunegjennomsnittet.

Likviditet.

Driftengårnormalt ogdet er ikketegntil ”avvik” avekstraordinærkaraktersomkanpåvirkelikviditetenpåen
ugunstigmåte.Likviditetenanseså væregodpåkort siktmenslikviditetenpålengresikter avhengigavi
hvilkengradkommunenmakterå ta hensyntil behovetfor en rimeliglikviditet i denløpendeøkonomiske
prioritering.

Deter fortsatt endel forsinkelseri investeringsutbetalinger(ubruktelån)ogdette bidrar til dengode
likviditetenpåkort sikt.Detforventesimidlertid at aktiviteten påinvesteringsprosjektervil holdefrem/øke.

Forsåvidt gjelderlikviditetsstyringenfremoversåmåhensyntasinnskjerpingeri forskriftsfortolkningenog
sompåleggerkommuneneå budsjettereinvesteringerårligmedgrunnlagi forventedeutbetalinger.Dette
gjørdet vanskeligereå holde«god»likviditet gjennomubrukte lån.
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Investeringsstatus

I tabellennedenforer definerte investeringsprosjekterbeskrevet.Deviktigstepågåendeprosjekterer Nessjordet(515/558)ogKulturcampus(538).

INVESTERINGSREGNSKAP
PR.20.08.11.
allebeløpi 1000kr.

Nr. Prosjektnavn
Kostna

ds Totalt
Bevilg

et
Forbr

uk
Hera

v Forventet Kommentarer
oversl

ag
bevilg

et 2011 hittil i år ferdigstill.
(til

2014)
(brutt

o)
(brutt

o)
459 DementboligerSolstad 21036 21306 0 1119 0 utsatt Prosjektutsatt.

466/
570

Nytt
administrasjonsbygg 30500 30500 0 25510

1404
9

2. kv.år
2011 Byggetrinn1 vil bli avsluttetmedbyggeregnskap/rapport

472 GatebruksplanStraumen 650 650 0 1177 0 uklart Ikkeavsluttet.Ikkei arbeid. Avsluttet medegensak
515/
558

Planlegg./utbygg.
Næssjordet 37800 27800 7420 4645 473

2010-
2013 Nessjordprosjekteti samsvarmedplan.

527 Utbedr.brannsyn 4300 2500 500 2124 19 løpende Sålangtdisponertmidler til oppdatertebranntegninger.

528
VanntilførselRøra-
Straumen 10400 10400 3600 558 189 2012 Basseng:Anleggsstartforventesi oktober2011.

535
UtbyggingSandvollan
Skole 15800 15800 0 16564 1763

våren
2011 Balanse,muligmindreoverskridelse.Sluttrapportunderarbeid.

538 Kulturcampus/vgs 13500 5500 1000 1038 54
2011-
2014 Prosjekteringunderforberedelsei samarbeidmedfylkesk.

539
IT-invest.2009,2010og
2011 7500 3500 1500 5478 3368 løpende I samsvarmedplan.

540 HMS,omgjøringbygg 3950 1850 850 1120 239 løpende

541
Tilrettelegging
boligtomter 1000 1000 0 0 0

2011-
2014 AvventerplanerÅsen-Kirknesvågen.

544 Trafikk/parkering
Kulturhus

1500 1500 0 86 0 2011 Seesi sammenhengmedinfrastrukturVennaområdetogprosj.582
OmleggingVenna

Side 12



545
Utskift.
hovedvannledninger 10600 4600 1600 4199 1762 løpende I 2011utskiftet 1,7km.Ledn.nettRøra.Rapportfremleggesvedårsslutt.

546
Opprustn.kommunale
veier 13750 6250 0 5639 2813 løpende

Rostadvegenferdigstillesogøkonomiskoversiktfremleggesi sept

548
ENØK-tiltak kommunale
bygg 5300 2300 1300 1787 922 løpende Div.varmepumper,

bygn.messigetiltak ogvannbårenvarmeInderøyheimen.
Jfr.K-sak19/11 skalytterligere0,5mill. tilføresprosjektvannbåren
oppvarmingInderøyheimen.

552 BusstoppFlaget 261 261 0 87 0 Høst2011 Underarbeid.

557
Overtag/utbygg.
Gangstadhaug.II 3490 3490 0 2439 1055 Høst2011 Gjelderfase1 og2, til sammen16 tomter

562 ForprosjektÅsen,Røra 7250 7250 7000 140 52 2011 Avventerkvalitetssikretkostnadsoverslagoganbudsutlysning.

563
Boligfunksjonsh.-
avlastning 13000 250 250 0 0 2012 Forsinketoppstart.Bl.a.i påventeavboligsosialhandlingsplanm.m.

564 Flyktningeboliger 12000 250 250 0 0 2012 Tidligstartfase,leverandørprosjekteringvalgt.

580 Annenstedsutvikling 8000 1500 0 0 0
2011-
2014 Seesi sammenhengmedInderøy2020

581
Opparbeiding
næringsareal/bygg 2000 2000 0 0 0

2011-
2014 Seesi sammenhengmedInderøy2020

582 Omleggingvei Venna 2500 2500 800 342 265 2011 Prosjektfullføresi 2011
583 SentralvarmeVenna 1000 1000 0 229 93 2011 Konsulentengasjert,prosj.ferdigstilles2011
584 LysløypeGran 600 600 200 702 246 2011 Skal tilføresytterligeremidler kr. 0,5mill. til finansieringfra disp.fond.

Kolonne3: Samletkostnadsoverslagfor prosjektetfrem til ogmedår 2014.
Kolonne4: Brutto bevilgning(netto +mva)
Kolonne6: Forbrukhittil innbefatterunderenkelteprosjektertilskudd/refusjoner. (netto tall)

Tarforbehold for feil

Detvisestil korte kommentarerunderhvert enkeltprosjekt. Seogsåregnskapm/årsberetningfor 2010.

Detvil selvsagtværeusikkerheternår det gjelderøkonomiog fremtid inntil anbudforeliggerogfaktiskegjennomføringsmuligheter er avklart.Endel prosjekter
forutsetter avklaringgjennomplaner.(jfr. Helseogsosialplanen)
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Vennaprosjektene.Vi forsøkerå koordineregjennomføringenmedsiktepåbestmuligresultatøkonomisk
ognyttemessig.Kostnadsrammeog innhold,jfr. K-sak21/11og22/11.Kontraktsforhandlingeri gang

Kulturcampus. Målsettingener igangsettingbyggearbeidermedio2012. Forprosjektutredningklar i
september/oktobersomgrunnlagfor endeligbeslutningultimo 2011.Detvil bli gjort enmulighetsstudieav
et noeutvidet prosjektsammenlignetmedtidligereplanerogsomforutsetter et tettere samarbeidom
lokalermellomUngdomsskoleogVideregående.(egetnotat for formannskapet)

Boligtomter. ForprosjektÅsenboligfelt avsluttet.Detaljprosjekteringi gangmed30 tomter etter gjeldende
reguleringsplan.Kostnadsrammeogavklaringom trinnvisutbyggingvil bli presenterti høst.
ReguleringsplanKirknesvågener underarbeidogferdigstillesvedsluttenavåret.

Administrasjonsbygget.Regnskapetvisersålangttilnærmet balanse,mensluttregnskapetforventeså vise
enmindreoverskridelse.Viplanleggerå avslutteregnskapetfor fase1 meden egenrapport samtidigsomvi
starterarbeidetmeddetaljeringav fase2 – familiesenterdeleni 1. etg. av det “gamle” helsehuset.Disse
arbeidenekanforutsetningsvisigangsettes01.03.2012dersomInderøyHelsehuskanferdigstillessom
forutsatt februar2012.

Nærvær/sykefravær.

Vår målsettingfor nærværerennærværsprosentpåover92 % i 2012.Handlingsplanfor HMS 2010-
2012harhovedfokuspåforebyggende.

Vi harenmegetpositiv utvikling medenklar økningi nærværeti 2011setti forhold til detresiste
årene(setabellnr.1).Vår prognosefor heleåret2011viseretnærværpå92 %.

Samletsykefravær (egenmeldtog langtidsmeldt) hvor blå er 2008,rød er 2009,grønn er 2010,lilla er 2011.Tabell
nr. 1 – kilde Agressofraværsmodul– oppdatert22.08.11.

Nærværsprosent2010og2011fordelt på kvartal, hvor blå farge er 2010ogrød farge er 2011.
Tabell nr. 2 – kilde Agressofraværsmodul – oppdatert 22.08.11
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Inderøykommunehardesisteårenehattet høyeresykefraværennkommunalforvaltning.Vi harnå
enpositiv utvikling og Inderøykommuneharnået legemeldtsykefraværi 1. kvartal2011på7,9%
(kilde NAV), hvor øvrigekommunei Nord-Trøndelaghar7,8 (landssnitti kommunalsektorer8,1
%). Omregnettil dagsverkharvi nåennedgangi sykefraværet569dagsverki deførste7 måneder
sammenlignetmedsammeperiodeni 2010.De to sistekvartalenei 2010harvi enpositiv utvikling,
ogvi ernålikt medkommunalsektor.

Sentralenærværsaktiviteter 1. og 2. tertial knyttet til handlingsplan for HMS 2010– 2012: Vi
hari vårhandlingsplanfor HMS 2010- 2012et måltall på92% nærværinnen2012,ogdeterskissert
flereaktiviteterinnenforfokusområdenelederrollen,arbeidstakerog samhandling.I førsteog andre
tertialhar vi gjennomført1 dagskursfor ledere/mellomlederei temaetmedarbeidersamtale,
dagssamlingav ledere/mellomledere/HTV/IHMS/NAV-Arbeidslivssentretmedfokuspålegensrolle,
samtgjennomført3 verneombudsamlinger(fellesfor Mosvik og Inderøy).HMS samling for alle
ansattei ny kommune.Over370medarbeideredeltokpåensamlingmedinformasjonom ny
kommune,samtfokuspåbetydningenav Humor,MunterhetogSmil i arbeidslivet.
Bedriftshelsetjenestenog personalrådgiverharbesøkt7 enhetslederehvorbl.a.planfor videreHMS
aktiviteterer drøftet.

Heltid – reduksjon av uønsketdeltid

Formannskapethari august2010vedtattrapporten”Heltid – reduksjonav uønsketdeltid ” med
tiltaksplanfor 2010– 2012.Vår årsrapportfor 2010viserat18medarbeiderefikk tilbud om utvidet
stilling. Rapportfor 1. og2. tertial 2011viserfølgendeutvikling knyttettil heltid – reduksjonav
uønsketdeltid (stillinger medidnr 164til ogmedidnr 224hvorkun fastestillinger tasmed):

Stillingsutvidelser 1. og2. tertial : 15 fastemedarbeidereharfått stillingsutvidelse.9 til minimum50
% stilling og6 til 100% stilling.
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Ledigestillinger 1. tertial – gruppert i følgende intervallene:

Stillingsstørrelse Øvrige ansatte Undervisningspersonell
0 - 24,9 6 -
25 - 49,9 3 -
50 - 74,9 6 -
75 - 99,1 2 -

100 4 5

Alle ledigestillingerervurderti forhold til hovedintensjonenomhel stilling og i forhold til mulig
samarbeidmedMosvik kommune.Hovedargumentenefor atde6 ledigestillingeneunder25% ikke
kanlysesledig i enstørrestillingstørrelseerknyttettil: ikke behovfor størreressursog/elleratde
foreliggendearbeidsplaner(turnus)ikke muliggjørenannenløsning.Detharhellerikke værtmulig
medkombinasjonsmuligheter.Alle de6 nevntestillingeneer knyttettil bistandogomsorg,og2 av
stillingeneer lyst ledigsomrekrutteringsstillinger.Det er i 1. tertial og 2. tertial gitt varig reduksjoni
stilling for medarbeideresomhargåttoveri delvisAFPogavhelsemessigeårsaker,slik at detkan
skapenoendeltidsstillinger.

Årlig kartlegging: Et av tiltakenei ”heltid – reduksjonavuønsketdeltid” erå gjennomføreenårlig
kartlegging.Enslik kartleggingvil bli gjennomførti forbindelsemedoverføringavalle ansattetil
1756Inderøykommune,dvs.at detkangi enslik oversikti sluttenav 3. kvartal2011.Bistandog
omsorghargjennomførtenkartleggingi 2. kvartalog resultatetvil bli presentertpåetsenere
tidspunkt.
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Utdanningsdirektoratet viser til søknad datert 10.05.2011 fra Inderøy kommune, samt e-post av
10.06.2011 fra Inderøy ungdomsskole. Kommunen søker om forsøk etter opplæringsloven § 1-4.

Beslutning
Søknaden om forsøk med avvik fra fag- og timefordelingen avslås. Det betyr at skolen ikke har
adgang til å avvike fra fag- og timefordelingen med hjemmel i opplæringsloven § 1-4.

Beslutningen regnes ikke som et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand.

Rettslig grunnlag
Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven gir ikke hjemmel til å avvike fra den fastsatte
fag- og timefordelingen på den måten som er beskrevet i søknaden. Dersom skolen skal kunne
avvike fra fag- og timefordelingen som beskrevet i søknaden, må søknaden om forsøk etter
opplæringsloven § 1-4 innvilges.

Opplæringsloven § 1-4 lyder som følger: "Departementet kan etter søknad frå kommunen eller
fylkeskommunen gi løyve til at det blir gjort avvik frå lova og forskriftene etter lova i samband
med tidsavgrensa pedagogiske eller organisatoriske forsøk."

Myndighet til å gi slik tillatelse er delegert til Utdanningsdirektoratet.

Om søknaden
Inderøy kommune ønsker et 3-årig forsøk, og kommunen har listet opp følgende punkter som
sentrale i "Gla'pakken":

• "Forsøket starter 01.08.11 og skal vare i 3 år.
• Minst to dager vil inneholde innslag av valgbare elementer for elevene. Dette knyttes
først og fremst til fysiske aktiviteter og valgfag, men også til praktisk utdanningsvalg.
Valgfag innføres med totalt 2 timer å 45 minutter pr. uke hvert skoleår.
• 2. fremmedspråk gjøres valgfritt. Faget kan erstattes med timer med praktisk
utdanningsvalg og studietid som vurderes med karakteren deltatt/ikke deltatt.
• Sterk fokus på kroppsøving og helse. Faget kroppsøving gis 1,33 ekstra timer å 45
minutter pr. uke hvert skoleår."

Kommunens begrunnelse
Kommunens begrunnelse lyder blant annet som følger: "Inderøy kommune ønsker å bidra til
utvikling av ungdomstrinnet, som motsvar til de mange negative forhold som gir ungdomsskolen

II
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dårlig omdømme og stjeler energi fra aktørene."Kommunen sier videre at prosjektets
hovedmålsetning er en skoledag med trygghet, mestring, engasjement, aktivitet og kunnskap, og
utdyper hva de legger i de nevnte begrepene. Kommunen lister videre opp følgende punkter
under ambisjonsnivå:

"Å videreføre det gode skolemiljøet, slik at elever og ansatte har best mulig grunnlag for å
tilegne seg kunnskap, gi en god undervisning, og å oppleve mestring.

bli en motvekt til den økende fysiske inaktiviteten i samfunnet, og gjennom satsing på
fysisk aktivitet og folkehelse bidra til et bedre læringsmiljø.

ha fokus på sosial trygghet, elevinteresser, fysiske og praktiske aktiviteter,
aldersblanding og klassetilhørighet som tiltak som forventes å gi positiv effekt for elevenes
psykiske og fysiske helse.

tilby elever og ansatte en sunnere matpakke gjennom egen kantine, eller bedre
tilrettelegging for et godt skolemåltid.

gi elevene større ansvar, valgfrihet og flere situasjoner der de kan oppleve mestring, slik
at de kan få et positivt selvbilde og bli trygge og selvstendige elever.

Gi elevene tilbud om å bli bedre kjent med fag/yrker, for derigjennom å påvirke til bedre
valg av videre utdanningsvei."

Skolen forteller blant annet at den har hatt god erfaring med sitt tidligere forsøk som blant annet
fokuserte på aldersblandet undervisningsopplegg, fysisk aktivitet og elevmedbestemmelse.
Skolen mener at de har god kompetanse og erfaring med å drive skole med innslag av
valgfagsaktiviteter og fysisk aktivitet, og ønsker å fortsette dette arbeidet ved å sette i gang
forsøket "Gla'pakken".

Utdanningsdirektoratets vurdering
Vi gjør oppmerksom på at opplæringsloven § 1-4 ikke er en ordinær unntakshjemmel. Det
innebærer at hjemmelen ikke kan benyttes bare med den begrunnelse at de vanlige reglene ikke
passer i den situasjon en står overfor. I begrepet forsøk ligger det at hensikten må være å finne
ut hva en selv og andre kan lære ved å prøve ut alternative ordninger på det aktuelle området.
På grunnlag av de erfaringer som gjøres, kan det så være aktuelt å endre regelverket.

Meld. St. 22, Motivasjon - Mestring - Muligheter, som belyser behov og muligheter for å fornye
ungdomstrinnet, ble lagt frem 29. april. Meldingen foreslår en rekke tiltak for å styrke elevenes
motivasjon for å gi bedre læring og muligheter for å gjennomføre senere utdanning. Blant annet
vil innføringen av valgfag imøtekomme mange av intensjonene i søknaden fra kommunen.
Forslaget om økt fleksibilitet i fag- og timefordelingen for skolene vil bidra til det samme.
Stortinget skal etter planen behandle meldingen i januar 2012. Et forsøk vil dermed ikke
avsluttes og evalueres innen endringene er ferdig behandlet og vedtatt. Forsøket vil derfor ikke
kunne bidra med erfaringer som kan brukes i forbindelse med revisjon av fag- og timefordelingen
på ungdomstrinnet. På denne bakgrunn avslår Utdanningsdirektoratet søknaden fra Inderøy
kommune.

Uten at det har betydning for Utdanningsdirektoratets avgjørelse i denne saken, vil vi bemerke
at det er gitt føringer for søknad om forsøk i rundskriv Udir-3-2007. Her heter det blant annet at
alle søknader om forsøk må ha vedlagt protokoll fra drøftinger med lærerorganisasjonene på den
enkelte skole og lærerorganisasjonene på kommune- eller fylkesnivå. Dette er ikke gjort i denne
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Ilå Utdanningsdirektoratet

saken. Ettersom den manglende dokumentasjonen ikke har hatt innvirkning på beslutningen i
saken, har ikke Utdanningsdirektoratet etterspurt dokumentasjonen.

Vennlig hilsen

e(,~ Lx\o,e;, cpt. 3.j;_
Cathrine Børnes Ingrid Stark
avdelingsdirektør førstekonsulent

Kopi:
Inderøy ungdomsskole v/Harald E. Erichsen, Vennalivegen 33, 7670 Inderøy
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer
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Fra: Håkon Sivertsen [mailto: Hakon.Sivertsen@tfou.no]
Sendt: 26. juli 2011 13:30
Til: Ole Tronstad; Bjørn Arild Gram; bjorn.iversen@verdal.kommune.no; frode.revhaug@frosta.kommune.no;
robert.svarva@levanger.kommune.no; frank.christiansen@verran.kommune.no; Carl Ivar koppen
Kopi: geir.olav.jensen@frosta.kommune.no; jon.ketil.vongraven@levanger.kommune.no; Per Arne Olsen;
Hanne Bjugan; jacob.br.almlid@verran.kommune.no; kristin.bratseth@verdal.kommune.no; ste-postmottak;
postmottak@verdal.kommune.no; postmottak@verran.kommune.no; Levanger Kommune Postmottak; Frosta
Kommune Postmottak; postmottak@inderøy.kommune.no; Mosvik Kommune Postmottak; Arvid Vada;
egil.lutdal@gmail.com
Emne: Resultat fra seniorundersøkelsen2011

Tilordførernei kommunenesomharvært medpåseniorundersøkelsen2011.

Jegsenderderenådenferdigerapportenoverundersøkelsen.InnherredSeniorforumvedlederEgilLutdal
ogArvidVadaharogsåbedt om at vi senderoveret brev(vedlagt)de harskrevettil ordførerneog
partilederei kommunene.Deresønskeer at rapportenbenyttessomet verktøyfor dialogmed
seniorgruppen,ogdestiller noendirektespørsmåltil kommunepolitikerei brevetsomdeønskersvarpå.
Deønskerogsåat dennee-postenvideredistribuerestil andrepartilederei kommunenslikat deogsåkanta
stillingtil spørsmåleneforandenkommendevalgkampen.

TrøndelagForskningogUtviklingtakker for samarbeidet,oghåperresultatetgir grunnlagfor viderepolitisk
arbeidogplanlegging.
Påvårenettsiderer det lageten nyhetssakom arbeidet:http://www.tfou.no/default.asp?id=1067.

Håkon Sivertsen
Seniorrådgiver

Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Trøndelag R&D institute

Telefon Phone: (+47) 74 13 46 60
Mobil Cellular: (+47) 901 73 421
http://www.tfou.no
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FORORD
Arbeidetmeddennerapportenhar hatt god hjelp fra flere aktører.Prosjektetharblitt
gjennomført med en finansiering av Frosta, Levanger, Inderøy, Verdal, Mosvik,
Steinkjer og Verran kommune, Fylkesmanneni Nord-Trøndelag og Innherred
Seniorforum.

Vi vil takkestyret i InnherredSeniorforum,og spesieltlederArvid Vada for et godt
samarbeidgjennomhele prosessen.Vi takker ogsårepresentantenefra kommunene
medgodeinnspill ogbidrag.

SeniorrådgiverHåkon Sivertsenhar vært prosjektlederfor prosjektet hos Trøndelag
Forskning og Utvikling, og seniorrådgiverRoald Lysø har bidratt med design av
undersøkelsesopplegg,gjennomføringav intervjuogkvalitetssikring.

Vi håperat dettearbeidetvil væretil hjelp for alle involverteparteri sitt arbeidmedå
leggetil rette for at vi skal ha aktive, friske og ressurssterkeseniorerpå Innherred.
Tematisker det er bredundersøkelse,og resultatenekan væregjenstandfor en langt
dyperefortolkning enndetvi hargjort i dettenotatet.

Steinkjer,juni 2011

HåkonSivertsen
prosjektleder
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SAMMENDRAG
Bakgrunnenfor seniorundersøkelsen2011er InnherredSeniorforumsønskeom å lage
bedre og riktige tilbud for sine medlemmer.Sju innherredskommunerog Fylkes-
manneni Nord-Trøndelagble ogsåmed på prosjektet,da de ønskerå vite mer om
seniorgruppen.Deresmål er å gjøreseniorerbedrei standtil å ta varepå egenhelse,
slik atdebor lengrehjemmeog ikke minstat dekanværeenressursfor samfunnet.

Fokusgruppeintervjuenesom er gjennomført gav et godt overblikk over hvilke
momentersom må væretilstedefor å ha mangeaktive seniorermed god mentalog
fysisk helse.Inngangentil intervjuenevar å definerehva er god livskvalitet for deg.
Svarenevi fikk pådethaddeto hovedretninger;helsamåværei orden,og manmåha
et aktivt liv medtryggeog godesosialerelasjoner.I intervjuenespurtevi etterhvilke
utfordringer samfunnethar for å nå de målene som kommuneneog Innherred
seniorforumhar. I stor grad ligger det utfordringer i å få med menneskersom er
inaktive påmangefelt. Det er ofte de sammepersonenesom er medpå flere arenaer,
mendetligger mangeuutnyttederessurseri personersomkanskjealdri blir spurtomå
bidra. Man må legge mer til rette for at seniorenekan fremstå som en ressursi
samfunnet,og ikke enbelastning,dettegjelderbådei taleog i handling.

Seniorerer mermobile i dag,og flyttestrømmengårmot sentrum.Årsakentil flytting
er gjerneønskeom et mer lettvint liv utenmyevedlikeholdsarbeid.Det er ogsåviktig
å ha sosialenettverk,og en av forutsetningenefor at det skal fungere fordrer at det
finnesmøtesteder.

I spørreundersøkelsenforsøktevi å verifiserenoenav poengenevi fant i intervjuene
med seniorene.En spørreundersøkelsepå papir og internett resultertei 1100 svar.
Svarenebekrefternoenav påstandenesenioreneytret, og vi har fått ny kunnskapom
enkelteområder.De somønskerå flytte begrunnerdetmedat devil hamindrebolig,
mindre vedlikehold og tilrettelagte boliger. Det er de som bor i eneboligereller
gårdsbruk/kårboligersomi størstgradønskerå flytte,og ensligeønskeri størregradå
flytte ennpar.

Seniorersfysiske aktivitet beståri stor grad av gåturer,fjellturer, snøbrøyting/plen-
klipping og treningalene.Vi serat desomharhattet yrke medmestkroppsarbeider i
mindregradaktiv ennde som har hatt stillesittendearbeid.Motivasjonenfor å drive
fysisk aktivitet er å bedrehelsa,styrkekroppenog å væreute i naturen.Når seniorene
blir eldreerdetogsået poengå værefysisk aktiv for å lindresmerter.

Mangeønskerå bidra i frivillig arbeid blantseniorene.Å bidra i idrettslagog kultur-
arrangementer detsomappellerertil flest,menogsåå væremedi et skogsarbeidslag,
værebesøksvennog hjelpetil på et eldrehjemer noemangehaddesagtja til dersom
deble forespurtomdet.

De viktigstegrunnene,dersommanskalsi ja til å bli medpåenfrivillig aktivitet,er at
deter sosialt,ogat manfår bidratil enkeltmenneskereller til lokalsamfunnet,ogat det
opplevessommeningsfullt.
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Seniorerønskerå lære mer om data og internett, språk, slektsforskning,foto og
lokalhistorie.

Ca 2 av 10 ønskerå bidra med frivillighet innen omsorgsektoren.Flest vil være
besøksvenn,og andrevil værekaféverter,vaktmesterog aktivitører.Senioreneønsker
i størstgradå hjelpeandreeldre,menogså barnogungdom.
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1. BAKGRUNN

InnherredSeniorforumBA(ISFo)er enorganisasjonsomskaldekkeopplæringsbehov
og etableremøteplassersom ivaretar faglige, sosialeog helsemessigebehov hos
seniorgruppen(55 år eller eldre) i kommuneneFrosta,Inderøy,Levangerog Verdal.
Innherred seniorforum har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for
seniorgruppen,og bidra til livsvekst for dennegruppen.Forumettar sikte på å møte
seniorgruppensutdannings- og opplæringsbehov,samtgi tilbud dersosiale,kulturelle
oghelsemessigeforholdblir ivaretatt.

For å ivaretadisseformålenearrangeresseniortreffmedjevnemellomrom.Der er som
regel en foredragsholderinvitert til å innlede om et tema som er aktuelt for
målgruppen,med en påfølgendesosial del med matserveringog mingling. For å
ivaretaopplæringsbehoveter flere kurs blitt arrangert.Det har vært stor pågangpå
datakursi lang tid. Populæreer ogsåtrimturenesom ISFo har arrangerti samarbeid
medVeterananInnherredTurlag± dissehar fått entydelig oppsvingi antall deltakere
detsisteåret,medca70 deltakerehvergang.Turenegår i forskjelligedelerav de fire
kommunene.

Andre aktivitetersomtilbys er seniorkino,skrivekurs,seniorutviklingskurs, reiser,og
de har ogsået samarbeidsprosjektmeden entreprenørom byggingav seniorboligeri
Levangerkommune.

Innherred Seniorforum BA ved nyvalgt leder Arvid Vada kontaktet Trøndelag
ForskningogUtvikling i juni 2009medetønskeomå finne svarpåomdetdegjordei
forumetvar riktig. Dette var bakgrunnenfor at vi et og et halvt år seneresitter med
resultatenefra en undersøkelsemed bred deltakelsefra senioreri flere kommuneri
Nord-Trøndelag.I startfasenfant vi fort ut at detteburdevære av interessefor flere
enn seniorforumet,og en dialog om medfinansieringmed sju kommuner startet.
Denneprosessendro litt ut i tid, menble godt forankreti kommunene.Årsakentil den
godeoppslutningenvar at tematikkener sværtrelevantfor kommunenesplanlegging
av seniorpolitikki tidenfremover.
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Figur 1-1: Antall personer mellom 55 og 100 år i 2010

Figur 1-1 viserantall personermellom55 og 100 år i desju Innherredskommunene.I
spesieltVerdal er det tydelig økning i antall 62- og 63-åringer.Etterkrigsbarnanår
pensjonsalderenomfire til fem år.

Kommunenesog ISFosfokus i prosjektet,og for øvrig, er å se på seniorersom en
ressurs.Dette er en tankegangsom strider litt mot synspunktersom kommerfrem i
debatterog diskusjonerom pensjonistersrettigheter,hvor seniorerblir sett på som
mottakereav offentlige tjenester.Kommunenesbakgrunnfor å forsøkeå endredette
er enerkjennelseom at livskvalitetenhengersammenmedfølelsenav å væretil nytte
for andre. Dette har vært bakgrunnenfor utvikling av spørsmåltil intervju og
spørreskjemasomerbenytteti detteprosjektet.

ISFo er etablert i fire kommuner;Frosta,Levanger,Verdal og Inderøy. Medlems-
massenhar størsttyngde i Verdal og Levanger.Forumetønsketmer kunnskapom
hvilke poengsomer vesentligefor seniorerfor bli medpånyeaktiviteter,til delsfor å
få flere medlemmer, og til delsfor å få medflere av deeksisterendemedlemmenepå
aktiviteter.Siden2009har imidlertid medlemsmassenøkt dramatisk,og detteer ikke
lenger et mål i segselv. Men dennekunnskapener nyttig for andresom ønskerå
etablerelignendeforum,noesomeraktuelti Stjørdalsregionen.

I prosjektet har TrøndelagForskning og Utvikling hatt et nært samarbeidmed
InnherredSeniorforumog representantenefor deulike kommunene,gjennomtelefon,
epostog møter.
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2. PROBLEMSTILLING

Dette prosjektet har flere problemstillinger. Dette kommer av at det er flere
oppdragsgiveremedlitt ulike utgangspunkt.I etableringsfasentil prosjektetvar målet
uttrykt somå finne seniorenes behov. Detteopp i mot hvasommåttetil for å få flere
seniorer i aktivitet i forhold til formålet med Innherredseniorforum.Dette formålet
har ikke endretseg, men etter at kommuneneble med i prosjektetendretvi også
ordlydenfra å fremstilleseniorersommottakereav tilbud, til at senioreneskalbidra i
samfunnetmeddenressursenderepresenterer.

Kommunenesinngangi prosjektethar værtå finne frem til hvordankanmaninnrette
segfor å unngåat eldreblir til belastningpådetoffentligetjenestetilbudet.Motivet for
dette er flerfoldig; stram kommuneøkonomi og en samtidigøking av antall eldre -
JMHUQHNDOW´HOGUHE¡OJHQ´�HWJHQHUHOWIRNXVSnKHOVHIUHPPHQGHDUEHLGLNRPPXQH-
sektoren,et genereltfokus på seniorpolitikk og pensjonspolitikk,og utfordringer til
endringeri boligmarkedet.Man er klar over at detteer utfordringersommåangripes
fra flere kanter,og denneundersøkelsener en del av kunnskapsinnhentingensommå
til for å gåløspåarbeidet.

Gjennomdiskusjoneri arbeidsgruppenblemangetematrukketfremsomsentralefor å
nå målenesom kommunenehar, og de som ISFo har. Et gjennomgåendetemavar
livskvalitet. Begrepetfavnerom mye, og det variereri innhold for hver personman
spør.Innholdetvil ogsåendresegi takt medalderen.Godlivskvalitet vil likevel haen
del like elementeri seg,uansettalder. Arbeidsgruppentok utgangspunkti at disse
elementeneblant anneter god helse,følt tilhørighetog god egenverd.Ut i fra dette
trakk vi ut at formåletmedvåreundersøkelser,blantannet,lå i å finne merut om hva
god livskvalitet er for målgruppen,og hvordandet kan leggestil rette for at en god
livskvaliteteroppnåeligfor såmangesommulig i samfunnet.

Problemstillingenvi harsammenfattetog jobbetut fra er:

Hvordan kan vi identifisere elementer som gir en økt livskvalitet for
seniorgruppen.
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3. METODE

For å finne frem til noensvarpå denneproblemstillingen,forstodvi rasktat vi måtte
gåbredtut. Problemområdeterbredtog relativtuklart.

Gjennom arbeidsgruppemøtermed oppdragsgiverneble vi enige om å ta en
eksplorerendetilnærming for å få vite mer om målgruppenvår. Vi har derfor
gjennomførtfokusgruppeintervjuerfor å få en bredoversiktover temaet,og deretter
utarbeidetenspørreundersøkelsepåpapirog internett.

Målgruppen
Vi har tatt utgangspunkti ISFosdefinisjonpå sin målgruppe± seniorersombor i de
fire kommuneneFrosta, Levanger,Verdal og Inderøy. I tillegg har vi inkludert
seniorerfra Steinkjer,Mosvik ogVerrankommuner.

Seniorer er i dennesammenhengendefinert som innbyggerei dissesju kommunene
somer55 årellereldre.Totalt utgjørdennegruppenper1.1.201119 997personer1.

3.1 Fokusgruppeintervju
Etter forespørseltil kommunenehar vi mottatt navnelisterover personersom er
aktuelle intervjukandidater.I samarbeidmed oppdragsgiverneble vi enige om
bakgrunnsvariablersomdet var viktig å få en viss variasjoni; alder,yrkesbakgrunn,
aktivitetsnivå, kjønn, interesseog bosted.Personeneble plukket ut på forskjellige
måter i kommunene,noen blant bekjenteog andre i kraft av posisjoner.I noen
kommunerfikk vi ikke kontakt med alle kandidateneog spurtederfor noen av de
andreintervjukandidateneom tips,noesomfungertegodt.

Tre intervju ble gjennomførtmedto personerfra TFoU og ett ble gjennomførtmeden
intervjuer.Det ble utarbeidetenspørreguidemedspørsmålog temasomble utarbeidet
i samarbeidmedoppdragsgiverne.Denneble brukt somgrunnlagi intervjuene,men
ble ikke fulgt slavisk.Likevel var vi innomalle temai alle intervju. Intervjuenevartei
om lag to timer, og vi organisertedemsom en fri samtale,og ble i varierendegrad
nødttil åværeordstyrer.I møtenehaddevi mellomfemog åttepersonerinnesamtidig
samletrundtsammebord.Deltakernehaddenavnelapper,og vi innledetmøtetmeden
grundig presentasjonsrundeav deltakerne, intervjuerne og målsettingen med
prosjektet.Dettegjordeat samtalenekom raskt i gang,og alle følte de haddeen god
forståelseav intervjuet.Detble tatt lydopptakavogskrevetreferatfra alle intervju.

1 http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?PXSid=0&nvl=true&
PLanguage=0&tilside=selecttable/MenuSelS.asp&SubjectCode=02
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3.2 Spørreskjema
Etter fire fokusgruppeintervju hadde vi gode forutsetninger for å utarbeide
spørreskjema.Vi fikk god kunnskapom sentraletemasom vi ønsketå testeut i et
størreutvalg.Temaenesomkom frem da vi snakketom livskvalitet i intervjuene, var
boforhold, nærhet til familie, helse, fysisk aktivitet, sosialt nettverk, bidrag i
storsamfunnet,lokalsamfunnetog enkeltpersonerog egenlæring.Vi lagdeut fra dette
et spørreskjemamed 37 spørsmål.Flere av spørsmålenevar flervalgsspørsmål
(mulighet til å sette flere kryss), ett åpent spørsmål (tekstsvar), og flere av
VS¡UVPnOHQHKDGGHHQ´DQQHW´NDWHJRULGHUVRPVYDUDOWHUQDWLYHQHYnUHLNNHSasset.
Spørreskjemaenevar anonyme,og ingen opplysningerkan kombineresslik at noen
kanidentifiseres.

3.2.1 Distribusjon av spørreskjema

Oppdragsgivernevar interessert i målgruppensbosted, og om dette påvirker
aktivitetsnivåog samfunnsengasjement.Såledeshar det værtviktig å få medfolk fra
sentrumsområder,boligfelt og bygder.Aldersspenneter stort, og det er forskjellige
utfordringerift til dette.De eldsteseniorenehar i mindregradtilgangpå internett,og
svarerhelstpåpapir.I forhold til leservennligheterpapirskjemaå foretrekke,ogsåfor
yngre seniorer.Dette medførerimidlertid en del utfordringer,nemlig tilgang på et
tilfeldig utvalgpostadresserfor personeri dengitte aldersgruppen.Kjøp av slike lister
medføreren ekstrakostnad,i tillegg er det et betydeligmerarbeidå pakke,adressere
og sendeut slike brev.En stormengdepapirskjemabetyrogsåenstorarbeidsmengde
medå puncheinn datafra skjemaenei datasystemet.Med dissebetraktningeneble det
bestemtat vi gjennomførteen delt undersøkelse- en internettbasertundersøkelse
kombinert med et antall papirskjema.Spørreskjemable laget i samarbeidmed
arbeidsgruppen.

1195 papirskjemable trykket på et brettetA3-ark og distribuert til kommunene(50
hver), 200 ble delt ut på et seniortreff i regi av ISFo, 270 skjema ble sendt til
medlemmerav pensjonistforeningeni Aker Verdal, 475 ble distribuertav ISFo. Det
ble også distribuert skjema til pensjonistforeningenpå Norske Skog og Verdal
kommune. En ferdigfrankert svarkonvolutt ble distribuert sammen med
spørreskjemaene.

Spørreskjemaetpå internettble lagetmedvertøyetEnalyzer.Detteble tilgjengeligfra
den 17. januar 2011. Svarfrist ble satt til 1. februar, men det har vært åpent for
besvarelserfremtil 25. februar.

TFoU laget en pressemeldingsom gikk ut til Trønder-Avisa og lokalaviser i de
aktuelle kommunene.Denne fikk god respons,og undersøkelsenfikk redaksjonell
omtale i Trønder-Avisa, Levangeravisa,Steinkjeravisa og Lokalavisa Verran-
Namdalseid.NRK- Trøndelaglaget ogsået formiddagsinnslagmed representantene
for Steinkjerkommune,HanneBjuganog JohanneRossebø,medseniorundersøkelsen
som tema.TFoU haddesakenpå sin hjemmeside,og etter en mal la alle involverte
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kommunerut en nyhetssakpå sine hjemmesider.Linken til undersøkelsenble også
distribuert til medlemmerav ISFo, ansattei fylkeskommunen,NTE, Norske Skog,
ByggmesterGrande,Norgesbondelagslokallagog noenlag og foreninger.Dettei sin
helhetharmedførtstoroppmerksomhetrundtundersøkelseni målområdet.

3.2.2 Respons og datakvalitet

Totalt harvi fått inn 1100fullstendigesvarskjema.Dettefordelersegmedca600svar
på internettog 500 papirskjema.Totalt gir detteossensvarprosentpå5,5 prosentut i
fra det totaleantalleti målgruppen.I ti llegg harca400værtinnepåundersøkelsenpå
internettuten å fullføre den i sin helhet.Disseer ikke med i databehandlingen.Vi
menervi har et godt representativtutvalg for befolkningeni forhold til de spørsmål
somer stilt. Totalt ca 20 000personer er i aldersgruppeni de aktuellekommunenevi
har rettetossmot. Vi har fått svarfra 1 100 personer.Detteer en megetgod respons,
ogvi måregnemedenfeilmarginopptil 3,2prosent.

Tabellen over feilmarginer angir et intervall for prosentresultatersom med 95 %
sannsynlighetinneholderdetsanneresultat.F.eks.vil oppslutningen(densanneverdi)
for et svaralternativsomviser10 % med1 000observasjoner(intervju), ligge mellom
8,1-11,9 %. Feilmarginener her +/- 1,9 %. Dette finner vi ved å ta utgangspunkti
1000 under"antall obs." og i et prosentresultatpå 10 %. Dersomutgangspunkteter
100 observasjoner, vil den sanneverdi ligge mellom 4 % og 16 % (+/- 6,0 %).
Matrisenviserat feilmargineneøkerjo mindreutvalgeter (antallobs.),og jo nærmere
prosentresultateter 50 %. Vi har 1100 respondenter,noe som tilsier at det vil være
veldig liten feilmarginpådesvarenevi harfått.

Mulige feilkilder i datagrunnlageter at distribusjonsmetodenehar gitt osssvarfra en
gruppeseniorersomkanvaremersamfunnsengasjertenngjennomsnittet, dade fleste
har aktivt valgt å besvareskjemaet± de er ikke tilfeldig trukket ut blant alle i
målgruppenfor undersøkelsen. Svaralternativ i spørsmåleneer ikke helt utfyllende,
PHQGHDOOHUIOHVWHKDUHQ́ DQQHW´VYDUPXOLJKHWGHUVRPYnUHIRUKnQGVJLWWHDOWHUQDWLY
ikke passer.Vi ser likevel at de forhåndsgitte alternativeneer ledendefor hvordan
respondentenesvarer.Vi tar hensyntil dette i vår omtale av resultatenevidere i
rapporten.
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Tabell 3-1: Tabell over feilmarginer
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4. RESULTATERFRA FOKUSGRUPPEINTERVJU

Intervjuenemedseniorerfra deto førstefokusgruppeintervjuenei Verdalog Steinkjer
bar preg av at vi snakket med personersom har vært og er aktive i lag og
organisasjoner.Det vil si at vi oppfattetdemsommegettalefør,og at dehaddetenkt
igjennomproblematikkenvi la fram for demtidligere,og til delsvar sværtopptattav
den. Enkelte var ledere av aktiviteter som rettet seg mot seniorer; for eksempel
seniordans,og noenarbeidet,eller haddearbeidetmedeldrei helsevesenet.Dettegav
oss meget innholdsrike intervju med reflekterte uttalelserom seniortilbud ± både
hvordandeer, og hvordandetburdevære.Det var enstor fordel å væreto personeri
disse intervjuene,da det var høyt tempo og mangesom ville ha ordet. Vi fikk
tilbakemeldingerpå at det var interessantå diskuterede temaenevi tok opp, og at
mangehaddehattgodtav å reflektererundtendel av det vi snakketom, for eksempel
livskvalitet. På Frostavar det ikke så høyt tempoda det var fem informanterog en
intervjuer.Her var ogsånoeninvolvert i aktiviteterfor eldreog arbeidi helsevesen.I
Levangerhaddevi en sværtsammensattgruppemed personersom var involvert i
politikk, pensjonistforeninger,noen yrkesaktive, næringsdrivende og en tidligere
gårdbruker.I detteintervjuetforsøktevi å fokuserepåtemasomvar minstbehandleti
detre førsteintervjuene.

Vi presenterervåre funn tematisk. Personenevi har intervjuet kaller vi for
informanter. Første avsnitt er en innledning til temaet (i kursiv), informantenes
uttalelseri fokusgruppeintervjueneogTFoUstolkningerogkommentarer.

4.1 Om seniorbegrepet
ProfessorAlfred Rehn(2010)skriver om eldremenneskerog om hvordansamfunnet
grupperer inn og kategorisererdisse. Han skriver om sin mor som er 62 og
førtidspensjonert,og hansmormor som er 90. Den ene er aktiv, reiser og bruker
penger,mensdenandresliv er begrensettil leilighetenog demenneskenesomstikker
innomfor å pleiehenne1. Likevel faller deinnenforsammegruppei mangetilfeller, en
gruppe vi gjerne kaller eldre, seniorer eller pensjonister.Vår erfaring fra dette
SURVMHNWHWPHGn EUXNHEHJUHSHW´VHQLRU´YDUDWPDQJHUHDJHUWHSnGHWWH�)RUQRHQHU
detteet negativtladetbegrep,og spesieltfor de yngstei målgruppen± 55 og noenår
eldre, og dettenår det er knyttet opp mot alder. For de som er yrkesaktivekan de
tolkes positivt, i og med at det signaliserererfaring og spisskompetanse.Senior-
begrepetbrukesmyeogulikt i arbeidslivet,oger sjeldenknyttettil alder.

Flere fortalte om sin egenreaksjonda de haddefått tilbud på abonnementpå bladet
´9L RYHU��´ L SRVWHQ�QRHDOOHKDGGHUHDJHUWQHJDWLYWSn� RJ GDRSSLPRWn EOL
NODVVLILVHUWVRP´JDPPHORJDYGDQND´�8WHQn VHWWHEODGHWLHWQHJDWLYWWURUYLDWGH�

1 http://www.scribd.com/doc/25224667/Innovating-Old-Age
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blant flere,har enutfordringi å kommuniseremeddenkommendeeldregenerasjonen.
Informantenessatt igjen med en følelse av at de ble presset inn i en passiv
mottakerrolle.

Vår responshosinformantenedavi inviterte demtil et forskningsintervjuom senior-
tilværelsen, var på mangemåterlik deyngstefølte at dettevar noesomabsoluttikke
angikkdemenda.

Ut fra dettekanvi trekkeat bruk av begrepersomsenior,gammel,eldreog pensjonist
er begrepersomhar forskjellig verdi i deforskjelligealdersgruppene,og at deter stor
forskjell på menneskeneman adresserermed de ulike begrepene.Begrepsbrukbør
derfor diskuteresi kommunerog organisasjonersom har personerover 55 år som
målgruppe.

4.2 Livskvalitet
For å få diskusjonen i gang i intervjuene valgte vi å bruke en løsningsfokusert
tilnærming (LØFT). Denne måten å spørre på legger til rette for at informantene ser
frem i tid og fokuserer på løsninger og ikke hindre som står i vegen for dem. Vi ønsket
å høre mer om hva god livskvalitet var for dem, og hvordan livet deres så ut om en
fem år dersom deres livskvalitet var god og kanskje bedre enn i dag. Vi antydet ikke
hva som lå i begrepet livskvalitet på forhånd, da det var vår hensikt å få dem til å
gjøre det. Dette var også et spørsmål ingen har bedre forutsetning enn andre til å
svare på. I intervjuene var det nok å stille dette ene spørsmålet, da samtalen naturlig
var innom flere av temaene vi ønsket belyst. I Norsk Utredning nr 2 (1999)1 slår man
fast at begrepet er vanskelig å definere fordi to forskningstradisjoner bruker begrepet,
sosiologien og medisinen, samt at det er et nytt ord i språket. Men det er enighet om at
livskvalitet er en subjektiv opplevelse.

Svarenefra informantenevarierte veldig. Noen haddeklare tanker om dette,mens
andrealdri haddetenkt overtemaet.

Det førstesom ble nevnt, i alle fall av de eldsteinformantene,var å væreved god
helse, og å kunne være selvhjelpeni hverdagen.Noen av informantenesom var
yrkesaktivefortalte om sin jobbsituasjon,og hvordandeønsketutviklingenav denne.
Dette innebarstort sett i å stå i jobben,men trappened i ansvar.Noen informanter
pektepå det å kunnebo der de bor, andreønsketå flytte nærmerebarnog barnebarn
eller nærmerenødvendigefasiliteter.Det å bo hjemmehar ogsånoemedstolthetog
æreå gjøre± enstolthetav åkunneklaresegselv.

1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1999/nou-1999-2.html?id=141460
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Livskvalitet hengerogsåsammenmed aktivitetsnivå,en informant uttaler at det er
ingen livskvalitet ved å settesegned å ikke gjøre noenting. Og kan man samtidig
væretil nytte for noen,er det det beste.Det medførerverdighet,noe som oppleves
somenmotivasjonfor fortsattdeltakelsei samfunnetpåforskjelligeplan.

Hvem skal definerelivskvalitet, og når?Mangehar sværtulike definisjonerpå hva
somer god livskvalitet. Noenlikere å bo alene,mensandrevil ha mangemennesker
rundt seg.Informantenebemerkerat ingenspørom dette,bortsettfra legensomspør
noengangerhvordandetegentligstårtil, mensjeldenbrukeslivskvalitet sombegrep.
Men ingenskaldefineredettefor deg,detmåmanfå lov til å gjøreselv.Mangeleger
bruker veldig mye tid på å snakkeom ensomhet,noe som mangeoppfatter som
ensbetydendemeddårlig livskvalitet.

Andremomentersomble trukketframsomhvagodlivskvalitet var:

Gjøredetmanharlyst til
Væreute,gåi naturen.Å trivesmeddetdu driver meder viktig for
livskvaliteten.
Sosialtliv er viktig.
Denærmestemåhadetbra;familie vennerognaboer.Nærhettil familien
erviktig.
Fellesskapsfølelsener viktig, menogsåenutskifting/utvikling i det
sosialefellesskapeterbra.
Humørerviktig for livskvaliteten± demeddårlig humørhardårlig
livskvalitet.
Samholdetpåbygdaerviktig, spesieltfor enslige.Kårboligeneeren
utdøenderase.
Godhelseogøkonomiergrunnpilareri livskvalitet. Forebyggendeog
helsefremmendeaktivitet erviktig.

4.3 Dugnadsinnsats, frivillighet og
engasjement

Dugnad beskrives som en arbeidsprosess med deltakelse som baseres på en viss
frivillighet, og gjerne knyttet opp i for eksempel medlemskap i en klubb/forening,
beboer i et bestemt område, interesse, hvor det er liten grad for gjenytelser og
avlønning.

De arbeidsprosessene har tradisjonelt dreid seg om etablering og bygging av noe som
ikkeeksistertefra før og somkommeret ”fellesskap” til gode.For eksempelbygge et
grendehus, rydde tomt til fotballbane, bygge lekeplass i skolegården eller barnehagen.
Det er også dugnader som har vedlikehold som aktivitet; vårpuss i fellesområder. Med
framvekst av idrettslag har begrepet dugnadsvakt blitt etablert. Her er
fellesskapsfølelsen redusert, du bidrar på grunn av et medlemskap i en organisasjon.
Her har manstørre”plikt” til å deltaenni endugnadi nabolaget.
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En ofteuttalt påstander at ”dugnadsåndener død”; mangebryr segikkeomå bidra
til fellesskapet. Stemmer dette?

Informantenemenerat deter vanskeligå få medyngremenneskeri dugnader.Det er
ofte desammesomer medgangpågang,og deer gjernegodtopp i åra.Noenmener
det var annerledesfør, og at dugnadsåndenstod sterkere.Kanskjedagensstrengere
reglergjørat dugnadikke eregnetfremgangsmåtefor å få ting gjort i dagenssamfunn.
Eksempelvisvar det hovedvektav deltakereover 50 som bar dugnadsinnsatsenved
landsskytterstevneti 2007.Mangeav informanteneoppleverat deter vanskeligå folk
til å ta påsegtillitsverv. De sierat degodtkanværemed,menvil ikke hanoeansvar.
Dette fordi det er krevende,og det er papirarbeidsomtrekkesfrem som det som er
vanskeligst.Dagenssamfunnkrever at ting gjøresetter regelverketog arbeidslivs-
bestemmelser.Tidligere var detteikke et så sentralttema,menerinformantene.Skal
mansetteoppet klubbhuseller lignendei dag,er detmangekrav somgjør at fagfolk
måinn i prosessen.

I frivillighetsarbeidsgenerelterdetdetsosialeaspektetsom erdenviktigstegevinsten,
og følelsenav å bidraog gjørenyttefor seger sentral.Fleremenerat mangeventerpå
å få spørsmålomå bidra,ogat disseikke slippertil dadeter lettestå spørrenoensom
harsagtja tidligere.

Det ligger somen klar utfordring å få medde som aldri er med. At det er de samme
somsier ja til å væremedpånoeer like sikkertsomat deter noensomalltid siernei.
Dette er noe som går igjen hos hele befolkningen,ikke bare seniorer.En måte å
komme dette i møte på er å tilpassearbeidsoppgavertil det edenenkeltekan ha
interesseav å holdepåmed.Et eksempelfra informantenevarom mannensomønsket
å ta del i det sosialerundt et teaterlag,menhaddeingenønskerom å væreutøverav
hverkensangeller drama,menhan var flink til å bærestoler,noesomogsåble hans
rolle i laget.En annenerkjennelsedetteteaterlagetgjorde segvar at menneskergår
sammei kraft av interesserog ikke alder,og at detteer en noesommøterutfordring
tankegangeni detoffentlige.

Flereav informantenemenerat vi harnoensystemeri dagenssamfunnsomer kontra-
produktive for frivillighet. Som pensjonistkan man bare tjene et visst beløp i året.
Dersommanmeldersegsomstøttekontakt,såkanmanplutseligkommei enposisjon
hvor man må si nei, for at man tjener for mye. Dette var erfaringen til en av
informantene.Detteer et stort tap,da detogsåligger stor personliggevinsti arbeidet
somstøttekontakt.Detsammevil gjeldefor andreordningersomer betalt.

Informantenefra Verdal menerat kommunener megetsterktpå kulturarbeid,og det
engasjereret stortantallmenneskeri alle aldre.Likevel er detmangegjengangerei de
forskjellige lag og foreningene.De har erkjent at utfordringeneligger i å få medde
som aldri er med, og å få de som er destruktivetil å dra i riktig retning. Mye av
løsningenkan væreå henvendesegdirekte til folk og hørehva de liker å gjøre,og
tilpasseoppgavenederetter.
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Flere av informantenevi snakketmedhaddesmåjobberpå eldresenter.De opplevde
stor egengevinstved å gjøredette,og at de gjordenoesomandresattestor pris på,
noesomopplevessomenstormotivasjon.De opplevdeikke at degjordejobbentil de
som alleredejobber der, de oppleverat hjelpendereser etterspurtog anerkjent. På
Frostaer matombringingeni kommunenorganisertgjennomfrivillighetssentralen.De
menerat deharstorgevinstav å brukefrivillige somgjernebrukerlitt tid pådette,da
detfor enkeltebrukereerenfrisk pusti hverdagenå få ensamtalepartner.

Informantenefra Verdal fortalte om et prosjekt som var basertpå frivillighet som
mangehaddenytteav. Det gikk ut påat pensjonisterkom til barneskolerog hjalp til i
sløytimenemedå lageskilt medstedsnavnpålokalesteder.Når skiltet var ferdiggikk
deut i nærmiljøet,satteoppskiltet og lærtelitt om detstedet.Dettevar nyttig for alle
involverteparter.

4.4 Teknologi
Dagens teknologiutvikling går raskere enn noen gang. Det norske samfunnet er dyktig
til å ta i bruk ny teknologi i sine tjenester. Dette gir åpenbart noen utfordringer til
forbrukerne, og vi spurte informanten om hvilke utfordringer de opplever med dette.

Informantenepektepå flere punktersommereller mindreer av teknologiskkarakter.
Mangeoppleverstor frustrasjonvedat offentlige institusjonerog mediertilbyr detde
RSSOHYHUVRPEUXGGVW\NNHUDYLQIRUPDVMRQ�%HVNMHGHQ´/HV PHUSnYnUHQHWWVLGHU´HU
sværtfrustrerende,og opplevessom utestengingav en aldersgruppe.Mangegamle
seniorersynesdetteer vanskeligog unngårdet, mensandrehar erkjentat devil være
med på karusellenog melderseg på datakurs.Informantenemenerat mye kan bli
bedreomdetogsåtilretteleggesmerfor eldreteknologibrukere,for eksempelmedstor
skrift og tydeligereinstruksjoner.

I diskusjon om teknologi kom også temaet kommunikasjon med offentlige
institusjoneri fokus. En av informantenesom jobbet med eldre, meldteom mange
som opplever stor frustrasjonmed skjema,og det toppet seg med innmelding av
boligensstørrelsei forbindelsemedbeskatning. Dette og lignendeskjemaer til stor
bekymring for enkelte.Likedan er det med andre tjenestersom man er nødt til å
forholde segtil, for eksempelbank.Her opplevermangefrustrasjonover at alt går
overpådata,og atdetikke er menneskeråsnakke medlenger.

4.5 Bolig og flytting
Vi har opplevd en stor utbygging av leiligheter i flere av kommunene i Nord-
Trøndelag. Mange av de som har flyttet dit er seniorer som av ulike grunner ønsker å
bo der. Vi var nysgjerrige på hvilke erfaringer informantene hadde direkte og
indirekte med dette. Vi spurte om hvilke grunner som ligger til grunn for denne
endringen, hvilke effekter det har på lokalsamfunnet og hvilke effekter det har for den
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enkelte. Vi introduserte også tanken om spesielt tilrettelagte boliger for eldre, med
fellesarealer (hobbyrom, kaffekrok el) og utleierom for besøkende barn og barnebarn.

I intervjuenekom vi innpåhva somkanværeårsakertil flytting. Flereføler at deter
en trend± mangevil inn til sentrum.Mangekanværeensommehjemme,menå flytte
til en leilighet ikke nødvendigviser en løsning± det er ikke like lett å byggenye
vennskap nårmanergodtoppi årene.

Informantenemenermangeflytter pågrunnav at deønskeret mer lettvint liv. Mange
ønskerså mangehjelpemidlersom mulig i hjemmet,og vil legge til rette for lite
vedlikeholdogbrukelite energipåhusoghjem.

Mangeflytter fra bygda,og kanskjefra storevåningshuspågårdersomofte har store
vedlikeholdskravog -kostnader.

Enkelteflytter etterbarnogbarnebarn± for å værei nærhetav dem.Noeninformanter
oppfatterdettesomet dristig trekk, da det ofte innebærerå lagesegnye nettverkog
omgangsvenner,og det trengerikke å gå som planlagt i forhold til barn/barnebarn
heller.

Problemstillingersom oppstårer imidlertid mange,og informanteneer usikre på
hvordandettevil utvikle seg.Fordenenkeltesomflytter vil hverdagenofte bli enklere
med tanke på vedlikehold og husarbeid,ettersomflertallet flytter fra store hus til
mindre leiligheter. Flyttingen endrer ofte omgangskretsentil de som flytter, man
kommer kanskjesammenmed andresom er i sammesituasjon,og vil væresvært
fornøyd med det. Andre kan igjen ha storeutfordringermed denneresosialiserings-
prosessen.Informantenemenerat kvinner er bedre til detteenn menn,og flyttingen
kanhainnvirkningpådensosialehelsentil desomflytter.

I leilighetskompleksmanglermankanskjedetsomknytter folk sammeni et boligfelt;
dugnader,snøbrøyting,hagestellog lignende.Men det kan ogsåværeat man får en
myestørrekontaktflateenntidligere.

En av informanteneopplevde litt reduksjon i sin livskvalitet ved flytting fra en
gårdsboligtil en sentrumsnærleilighet. Dette begrunnethan med mindre nærhettil
skog og utmark og mulighetenfor å gå ut å huggeved og kroppsarbeidi skogen.
Samtidig fikk hanskone et lettere liv med mindre husarbeid.En anneninformant
ønskerikke å flytte dahunsermørktpååetablerenyenettverki 70-80 års-alderen.

Hagestellog vedlikeholdblir enplagei stedetfor englede.Sometablererønsketman
gjerneen så stor tomt som mulig, mennår manikke brukeruteområdenelike aktivt
lengerblir dett en plagefor noen.En informanter glad for at han har liten tomt og
synesdeter endel av hanslivskvalitet. I etableringsfasener mangeivrige etterå få så
stor tomt sommulig, mendetteblir jo bareen belastningnår man ikke har bruk for
storplenoggårdsplasslenger.
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En informant forteller om et veldig sammensveisetboligfelt hvor alle kjenner
hverandregodt, og har boddder sidendet ble etablert.Der tenktemanå etablereet
eldresenterfor nabolagetnår tiden ble moden.Men med tiden er ikke detteet tema
OHQJHU�PDQKDUNDQVNMH´YRNVWIUDKYHUDQGUH´�6DPKROGHWHUOLNHYHOXQLNW�RJPDQKDU
fastemøtetidspunktmednaboene.Dettebidrartil godlivskvalitet,ogdetharført til en
slags sorgreaksjonernår ett ektepar har flyttet fra området. Tryggheten som
naboskapetbringerersærdelesviktig.

I boligfelt er det er det spennendeat noenflytter, da kommerdet jo nye! Det er litt
sunt at det sosialenettverketfornyes.Det er ikke avgjørendeat manhar tett kontakt
mednaboeneheletidenheller.

Informantenemenerat hvis mantrivesdermaner, måmangjøredetytterstefor å bli
boendeder,oggjøredetsålengeman kanhjelpesegselv.Det er syndat detblir færre
sombor på kårboligenei grendene.Det er en boformsomgir mye positivt i form av
kontaktmedyngregenerasjoner.

Flytting er enstorovergang± noesomkanværeletterenårmaner yngreennnårman
begynnerå bli eldre.Det er ogsåletterenår det er flere samtidigsom skal etablere
nettverk - for eksempelnår et boligfelt etableres.Mange mister nettverketnår de
flytter, og det er vanskeligå byggenytt. Vi spurteinformanteneom det ligger noen
kjønnsforskjelleri dettemedresosialisering.Flerementeat kvinner er bedretil dette
ennmenn.Mennmåhanoekonkretsomdekandiskutererundt,kvinnerer flinkere til
å prateomalt og ingenting.

En informant sier at flere synesdet er mye bråk og trafikk i leiligheter i sentrums-
områder,og forundresoverat detteikke er gjennomtenktfør manflytter.

Noen i gruppener ikke overbevistom at seniorboligi borettslagmed fellesromer
suksessfor alle involverte. Det kan bli problematiskmed utleie av fellesleiligheti
høytider,og alle trengerikke værelike ivrige til å væresosialemed hverandre.En
kommunal tilrettelegging av slike løsningervil være veldig vanskelig- da folk er
veldig forskjellige,samtat dettekanfølessomtvangnårmanetablerernyeborettslag,
og løsningerblir kanskjedalagt pået minimumi forhold til kravene.

4.6 Nettverk og møtesteder
Vi ville snakke med informantenes syn på hvordan de sosiale nettverkene til seniorer
utvikler seg. Hvilke endringer skjer når man blir pensjonist?

God livskvalitet handler ifølge flere av informanteneom at man har en form for
nettverk.Man må værelitt utadvendtfor å lagesegnettverk.Folk kommerikke helt
av segselv for å tilby sin hjelp og nærvær.Man må gi noeselv.En av informantene
spøromhvagjør manmeddesomikke er utadvendt?
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Mange trives med ikke å ha store omgangskretser.Noen er også mettet på
omgangskrets,menneskekontakti forbindelsemedjobb,aktiviteterog e-post.Kanskje
kandetværegreitå slippelitt noengangerogså.

+YDJM¡UVDPIXQQHWQnUHQSHUVRQVOXWWHULMREERJ LNNHOHQJHUKDUHẂDXWRPDWLVN´
nettverk?Mangegårtil grunne,tror informantene.De somer ufør, og ungeuføre,har
også vansker med å opprettholde et godt nettverk. Enkelte arbeidsplasserhar
pensjonistforeningersom tar vare på sine tidligere ansatte,men andrehar det ikke.
Ingentar ansvarfor disse.Pålik måteer detmedstatenstilbud om pensjonistkursfor
arbeidstakererundt 60 år. Mange i private bedrifter har også behov for den
kunnskapen,menfåraldri desammetilbudene.Informantenemenerdetteeruheldig.

Det er behov for stederå møtes,det er litt av grunnlagetfor å bygge nettverk. I
intervjuet i Verdal kommer det fram at flere stederi Verdal er nedlagtpga dårlig
økonomi. Arenautvikling er en veldig viktig oppgavefor seniorgruppen,men de
menerat detgjennomføressparetiltakfor eldrepgakostbareskoleutbygginger.

En informanti Frostasomhar flyttet fra bygdaog inn til sentrummenerat nettverket
harblitt størreetterflyttingen. Miljøet er sålite at manklarerå hakontaktmedgamle
venner,samtidigsom man lett kommeri kontakt med nye. Mye takket værebolig-
strukturenfor eldre i sentrumsområdet.Men det finnes for få etablertemøteplasseri
området,og tilfeldige stederblir brukt til å møtes.Bingobussenfungerersomet sosialt
møtestedfor mange,spesieltdamer.

Samfunneti daghar mistetmangeav møteplassenesomfantestidligere, og somogså
var stedersomvar naturligenettverksknutepunkt.Informantenetrekkerfrem sanitets-
foreningersomeksempel.Disseharopplevdsterknedgangi rekrutteringenblantunge
kvinner, noe som antakeligskyldesendredearbeidshverdagfor kvinner, og de føler
ikke behov for å etablere seg i slike organisasjoner.Tidligere var det ifølge
informantenevanlig å væremedlemfra manvar 20 år. Sanitetenhar ogsåslitt medå
finne oppgaveri dagenssamfunn,daalt erblitt merregulertogorganisertgjennomdet
offentlige systemet.Gevinstenmed slike organisasjonervar at man etablerteet
livslangt nettverksomvar uavhengigav yrkesaktivitet.Informantenemenerat dagens
og morgendagensseniorerer påsøkenetternettverk.Det er viktig å få medfolk i lag
og foreningerdadettemotvirkerdepresjonogensomhet.

Med dagensmobilitet bor kanskjefamilien lengerunnaennhvamangjordetidligere.
Dette bidrar til økt ensomhet.Informantenemenervi trengertiltak for å motarbeide
ensomhet:befolkningenmå oppfordrestil å gjørenoe,såstorsamfunnetmå leggetil
rettefor det.Tidligere gikk folk mer mellomhverandre,vi haddestørrenaboskapog
lignende.I dager folk my meraktiv og har mindretid til denneuformellekontakten.
En påstandfra informanteneer at det offentlige vet hvemsom er ensommeog ikke
kommersegi vegpåforskjellige tilbud, men har ikke midler til å få gjort noemeddet
² ogherbørmansepåmulighetermedå benyttefrivillige.
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4.7 Fysisk aktivitet
ISFo har som formål å tilrettelegge for fysisk aktivitet for sine medlemmer.
Kommunene er svært interessert i å ha aktive seniorer, da dette er en klar bidragsyter
til bedre helse (medisinsk livskvalitet) som igjen bidrar til at folk er selvhjulpne
lenger. Vi spurte informantene om hvilken fysisk aktivitet som bedrives og om hvordan
man kan aktivere flere.

I alle intervju ble seniordans trukket frem som en positiv aktivitet. Det er enkelt å
forstå,haret sosialtpreg,og kreveringenspesielleegenskaperfra utøveren.Derfor er
den egnet til en bred gruppe seniorer.Den store utfordringen i dette miljøet har
imidlertid værtå få medmenn.Erfaringener at nårmennførstblir med,såer demed
til gangs.En informant forteller om sitt yrke somgymlærerog sier at dersomungene
begynnerå dansei 4-5 klassepå barneskolener det ikke problematiskå få demmed
segnår de kommerpå ungdomsskolen. Men begynnerde når de er 12-13 år får man
størreproblemermedå få demmed.Slik er det kanskjenår manblir eldreogså.Da
seniordansvar et helt nytt tilbud vardetomtrentbarekvinnersommøtteopp.Menner
litt tregere,mendesynesdeter gøy nårdeførstfår enfot innom.Mangetror ogsådet
er vanskelig,noedetikke er ifølge informantene.

4.8 Kjøp av tjenester
Med en sterkt voksende seniorgruppe er det ventet et press på mange tjenester i
samfunnet. Vi var interessert i å vite om dette er noe seniorene er villige til å betale
for.

Økonomientil seniorgruppener i endring ± mangefår en styrking, og dettevil gi
endringer i samfunnet.Den økonomiskefriheten - hva brukes den til? undres
informantene.

Vi kanha et generasjonsskillei holdningentil å kjøpetjenester,hvor denkommende
generasjonener myemerkjøpevillig. De er ikke vokstopp medå spareog ta varepå
alle enderslik dagenseldrei størregrader. Mangekanopplevedetsomet nederlagå
bli nødttil å kjøpetjenester.

En informant mener at dagensbrukere av pleietjenesterikke forventer så mye.
Forventningeneskrusopp i tiden fremover.Det er ogsåen sammenhengmellom jo
bedre man har det, jo mer klager man. Pårørendevil være mer bevisst brukeres
rettigheteri tidenfremoverog vil væredesomstiller krav til tjenestetilbyderen.
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5. RESULTATERFRA SPØRREUNDERSØKELSEN

Vi vil i dette kapitlet presenterefunn fra den kvantitative spørreundersøkelsen.
Tabelleneog figurene har våre kommentarerog tolkninger. Tabeller som ikke er
kommentertdirekteligger somvedleggtil rapporten.Spørreskjemaetligger ogsåsom
vedlegg.Antall respondenterer totalt 1100dersomannetikke er oppgitt (N=1100).I
bildeteksteneangis gjerne spørsmålstekstenetter fulgt av en stjerne (*) og en
påfølgendetekst.Detteangirat deter foretatten kryssingav to spørsmål.I hovedsak
benyttesprosentfordelingi våretabellerog figurer.Vårekommentarertil tabelleneog
figurenestårnederstpåsiden.

5.1 Hvor bor respondentene

Figur 5-1: Hvilken kommune bor du i?

Figur 5-2: Hvor i kommunen bor du?

Figureneover viser at vi har flest respondenterfra Levanger,Verdal og Steinkjer.
Dette henger sammenmed innbyggertallet i kommunen,kombinert med hvilke
NRPPXQHU,6)R KDUVRPPHGOHPVRPUnGH�´$QQHQNRPPXQHH́UVWRUWVHWW/HNVYLN
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kommune.Fordelingenmellomsentrumsområde,boligfelt og bygder relativ lik, og vi
hargodrepresentativitetfra alle tre typerbosted.

Figur 5-3: Hvor i kommunen bor du? krysset med: Hvilken kommune bor du i?

I figurenoverservi fordelingenoverbostedi deforskjelligekommunene.

Figur 5-4: Hvilken type bolig bor du i?
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Figur 5-5: Hvilken type bolig bor du i? Krysset med: Hvilken kommune bor du i?

Figureneover viser at de aller flesterespondentenebor i enebolig/villa.Det er størst
andel av respondentenei Steinkjer som bor i leilighet. Den størsteandelenav
respondentenesombor pågårdsbruk/kårboligbor i Frosta.
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5.2 Seniorenes boliger

Figur 5-6: Er boligen godt egnet dersom du/dere skulle få dårlig helse?

Tabell 5-1: Er boligen godt egnet dersom du/dere skulle få dårlig helse? *
Hvilken type bolig bor du i?

Leilighet/
borettslag

Enebolig/villa Gårdsbruk/
kårbolig

Annet Total

Ja, den er godt egnet 67.9% 26.1% 27.3% 15.4% 32.4%
Ja, men trenger mindre
endringer

14.2% 47.8% 44.7% 53.8% 42.4%

Nei, det vil være
krevende å bo i boligen

14.2% 23.4% 26.0% 30.8% 22.5%

Vet ikke 3.7% 2.6% 2.0% 2.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Figurenover viser at 32 prosentav de spurtemenerat boligende har er godt egnet
dersom du skulle få dårlig helse. 43 prosent mener at boligen trenger mindre
endringer,og23 prosentmenerboligener uegnet.

I tabellenharvi kryssetsvarenemedhvilken boligtypedebor i. Vi serat 67,9prosent
av desombor i leilighet/borettslagmenerat boligeneer godtegnetå bo i, mot ca 27
prosentfor bådeenebolig/villaog gårdsbruk/kårbolig.Svarfordelingenfor enebolig/
vill a oggårdsbruk/kårboliger såå si sammenfallende.
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5.3 Vedlikehold av boligen

Figur 5-7: Krever boligen og eiendommen din mye vedlikehold i løpet av et år?

Tabell 5-2: Krever boligen og eiendommen din mye vedlikehold i løpet av et år? *
Hvilken type bolig bor du i?

Leilighet/
borettslag

Enebolig/villa Gårdsbruk/
kårbolig

Annet Total

Ja, svært mye og i
overkant av hva jeg/vi
rekker over

3.1% 6.5% 14.8% 7.1%

Ja, noe, men det er
overkommelig

13.8% 60.5% 34.9% 69.2% 50.2%

Nei, lite, boligen er
enkel å vedlikeholde

39.4% 28.9% 34.2% 23.1% 31.1%

Nei svært lite, boligen er
omtrent vedlikeholdsfri

38.8% 3.3% 12.1% 9.6%

Vet ikke 5.0% 0.8% 4.0% 7.7% 1.9%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Figurenover viser at sju prosentsynesat de har for mye vedlikeholdpå boligensin,
halvpartensynesde har mye, menat det er overkommelig.32 prosentsier de har en
bolig somer enkelå vedlikeholde.Ni prosentmenerdeharenomtrentvedlikeholdsfri
bolig. Hvis vi serpåtabellenservi at desombor i leilighet i storgradmenerat dener
enkel å vedlikeholdeog nestenvedlikeholdsfri.Av de som bor i eneboligmener60
prosentat deter mye,menoverkommelig.Kun 3,3 prosentav de sombor i enebolig
menerat de har en omtrentvedlikeholdsfribolig, mot 12,1prosentav de sombor på
gårdsbruk/kårbolig.
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5.4 Kjøp av vedlikeholdstjenester

Figur 5-8: Hvor sannsynlig er det at din husstand kommer til å kjøpe vedlikeholds-
tjenester som for eksempel snømåking, hagestell og rengjøring?

Tabell 5-3: Kjøp av vedlikeholdstjenester * boligtype

Leilighet/
borettslag

Enebolig/villa Gårdsbruk/
kårbolig

Annet Total

Svært sannsynlig 16.8% 6.6% 4.7% 7.7% 7.9%
Sannsynlig 23.6% 27.3% 24.2% 23.1% 26.3%
Vet ikke 16.1% 33.9% 23.5% 46.2% 30.0%
Usannsynlig 25.5% 27.2% 35.6% 15.4% 27.9%
Helt usannsynlig 18.0% 4.9% 12.1% 7.7% 7.9%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Figurenviserenfordeligsomsierdeter like mangemenneskersomhelt sannsynlig vil
kjøpevedlikeholdstjenestersomdeter helt usannsynlig. Omtrentdetsammefinner vi
for sannsynlig og usannsynlig. Tabellenviser at det er noe flere av de som bor i
leilighet og færrestav desombor pågårdsbruksomhelt sannsynlig vil kjøpetjenester.
Vet ikke-kategorienskiller seglitt ut for leilighetsbeboerne± detserut til at færreav
disseer usikre på dettetemaetenn de andreer. Tabellenepå nesteside viser hvem
detteer.

Tabell 5-4: Kjøp av vedlikeholdstjenester * kjønn

Mann Kvinne Total

Svært sannsynlig 5.7% 10.5% 8.0%

Sannsynlig 23.5% 29.0% 26.2%

Vet ikke 30.8% 29.0% 29.9%

Usannsynlig 33.5% 21.9% 27.9%

Helt usannsynlig 6.5% 9.5% 8.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabell 5-5: Kjøp av vedlikeholdstjenester * utdanning

Grunnskole Videregående
skole

Høgskole/
universitet

Total

Svært sannsynlig 8.3% 8.1% 7.7% 7.9%
Sannsynlig 25.7% 23.9% 29.3% 27.1%
Vet ikke 29.2% 27.8% 28.4% 28.3%
Usannsynlig 30.6% 28.8% 27.6% 28.4%
Helt usannsynlig 6.3% 11.3% 7.0% 8.2%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tabell 5-6: Kjøp av vedlikeholdstjenester * kommune

Frosta Levanger Verdal Inderøy Mosvik Steinkjer Verran Total
Svært sannsynlig 4.8% 7.6% 7.2% 11.5% 3.7% 7.8% 15.2% 8.0%
Sannsynlig 27.0% 26.1% 27.8% 29.9% 18.5% 23.0% 34.8% 26.2%
Vet ikke 27.0% 31.3% 29.6% 31.0% 18.5% 30.9% 28.3% 30.1%
Usannsynlig 38.1% 27.1% 27.8% 21.8% 48.1% 26.0% 21.7% 27.8%
Helt usannsynlig 3.2% 7.9% 7.6% 5.7% 11.1% 12.3% 7.9%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ser vi på kjønnsfordelingeni Tabell 5-4 er det tydelig at det er kvinner somi større
gradenn mennønskerå kjøpe vedlikeholdstjenester.Vi finner ingen sammenhengi
forhold til utdanningsnivå.I Tabell5-6 servi at deter færrestinnbyggeri Mosvik som
er vil kjøpetjenester,menflere i InderøyogVerranønskerdet.

Tabell 5-7: Kjøp av tjenester * sivilstatus

Gift Samboer Enslig Enke/enkemann Total
Svært sannsynlig 7.0% 6.5% 11.2% 13.1% 8.0%
Sannsynlig 25.7% 23.7% 24.8% 34.3% 26.2%
Vet ikke 31.1% 30.1% 25.6% 27.3% 30.1%
Usannsynlig 28.9% 28.0% 28.8% 17.2% 27.8%
Helt usannsynlig 7.2% 11.8% 9.6% 8.1% 7.9%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Figur 5-9: Gjennomsnitt for sannsynlighet for kjøp av vedlikeholdstjenester*
alder

I figuren over ser vi utviklingen i gjennomsnittsverdienfor sannsynlighetenfor å
kjøpe tjenesterfor hvert alderstrinnblant respondentene.Den grønnelinjen er en
trendkurve som viser utviklingen. Vi ser at den synker sakte med alderen.
Sannsynlighetener altså lavest for de yngsteseniorene.Dennefiguren sier noe om
dagensseniorer,menvi vet ikke hvordandettevil utvikle segmedårene.

5.5 Flytting

Figur 5-10: Har du/dere vurdert å flytte til en annen bolig?
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Tabell 5-8: Flytting * type bolig

Leilighet/

borettslag

Enebolig/

villa

Gårdsbruk/

kårbolig

Annet Total

Ja, vurderer å flytte

i løpet av ett år

2.5% 2.1% 4.7% 2.5%

Ja, vurderer å flytte

i løpet av fem år

9.3% 10.4% 7.3% 30.8% 10.2%

Ja, vurderer å flytte

i løpet av ti år

7.5% 18.9% 17.3% 15.4% 17.0%

Nei 80.7% 68.5% 70.7% 53.8% 70.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Vi serav figurenat 71 prosentsierdeikke harvurdertå flytte til enannenbolig, men
17 prosentharvurdertdettei løpetav ti år.Vi ser at desombor i leilighet/borettslager
desomi minstgradharvurdertå flytte.

Tabell 5-9: Har du/dere vurdert å flytte til en annen bolig? * aldersgruppe

55-59 60-64 65-70 71-74 75-79 80-84 85-89 90-99 Total

Ja, vurderer å
flytte i løpet av ett
år

2.5% 2.3% 1.2% 3.2% 3.7% 6.8% 2.5%

Ja, vurderer å
flytte i løpet av
fem år

8.7% 9.3% 9.9% 12.9% 13.4% 6.8% 7.7% 42.9% 10.2%

Ja, vurderer å
flytte i løpet av ti
år

20.3% 16.7% 20.6% 12.9% 9.8% 11.4% 7.7% 16.9%

Nei 68.5% 71.7% 68.3% 71.0% 73.2% 75.0% 84.6% 57.1% 70.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tabell 5-10: Har du/dere vurdert å flytte til en annen bolig? * Hvilken sivilstatus
har du?

Gift Samboer Enslig Enke/
enkemann

Total

Ja, vurderer å flytte i løpet
av ett år

2.2% 5.6% 3.0% 2.5%

Ja, vurderer å flytte i løpet
av fem år

8.5% 5.4% 20.8% 15.0% 10.2%

Ja, vurderer å flytte i løpet
av ti år

17.4% 23.7% 12.8% 12.0% 16.9%

Nei 72.0% 71.0% 60.8% 70.0% 70.4%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Denøverstetabellenviserat aldersgruppeneopptil 70 år i størregradvurdererå flytte
i løpetav 10år,ogdetteavtari deeldrealdersgruppene.
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Av den nederstetabellenser vi at ensligeer den gruppensom skiller segut ± de
ønskeri størregrad å flytte enndeandregruppene

Tabell 5-11: Har du/dere vurdert å flytte til en annen bolig? * De som har vurdert
flytting

Ja, vurderer å

flytte i løpet av

ett år

Ja, vurderer å

flytte i løpet av

fem år

Ja, vurderer å

flytte i løpet av

ti år

Total

Ønsker mindre bolig 29.2% 21.2% 22.1% 22.4%

Ønsker mindre vedlikehold 8.3% 26.3% 33.1% 28.8%

Ønsker å komme nærmere

sentrum
16.7% 23.2% 13.4% 16.9%

Har ikke lenger bil .0% 2.0% 2.3% 2.0%

Ønsker å bo nærmere

venner
.0% .0% .6% .3%

Ønsker å bo nærmere

familien
20.8% 4.0% 2.3% 4.4%

Ønsker bolig tilrettelagt for

eldre
20.8% 13.1% 25.0% 20.7%

Har ikke noe som knytter

oss til stedet lenger
4.2% 10.1% 1.2% 4.4%

N 24 99 172 295

Tabellenoverviserat detre tydeligsteårsakene,dersommanharvurdertå flytte, er at
man ønsker mindre vedlikehold, ønsker mindre bolig og ønsker bolig som er
tilrettelagt for eldre.

Tabell 5-12: Dersom du skulle flytte, hvor ønsker du å bo? * Hvor i kommunen bor
du?

Hvor i kommunen
bor du? I et

sentrums-

område

Boligfelt

(utenfor

sentrum)

På bygda (i

landlige

omgivelser)

Total

Dersom du

skulle flytte,

hvor ønsker

du å bo?

I et sentrumsområde 89.2% 77.9% 68.6% 78.3%

Boligfelt (utenfor

sentrum)

6.0% 12.8% 7.0% 9.4%

På bygda (i landlige

omgivelser)

4.8% 5.4% 17.4% 8.5%

Annet 4.0% 7.0% 3.8%

Total

N

100.0%

83

100.0%

149

100.0%

86

100.0%

318
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Tabell 5-13: Dersom du skulle flytte, hvor ønsker du å bo? * Hvilken kommune bor
du i?

N=314
Hvilken kommune bor du i?

Dersom du skulle
flytte, hvor ønsker du
å bo?

Frosta Levanger Verdal Inderøy Mosvik Steinkjer Verran

I et sentrumsområde 83.3% 76.5% 77.5% 94.1% 62.5% 78.7% 75.0%

Boligfelt (utenfor

sentrum)
8.3% 11.8% 14.1% .0% 25.0% 4.0% 8.3%

På bygda (i landlige

omgivelser)
.0% 7.8% 5.6% 2.9% .0% 14.7% 8.3%

Annet 8.3% 3.9% 2.8% 2.9% 12.5% 2.7% 8.3%

Total 100.0%

12

100.0%

102

100.0%

71

100.0%

34

100.0%

8

100.0%

75

100.0%

12

Tabellenøverstviserat de flestesomhar uttrykt at de vurdererå flytte i løpetav ett,
fem eller ti år, ønskerå flytte til et sentrumsområde.89,2 prosentav de sombor i et
sentrumsområdeønskerå bo i etsentrumsområdedersomdeskulleflytte påseg.

I Tabell 5-13 servi at det er en viss forskjell mellom kommunene.I Inderøyønsker
sværtmangeav de spurteå flytte til sentrumsområdemensingenhar kryssetav for
boligområde.I Steinkjerønskernær15 prosentå flytte til bygdadersomdeskalflytte,
noesomervesentlighøyereenni deandrekommunene.

Tabell 5-14: Hvilken type bolig kunne du tenke deg å flytte til?

Antall %

i en vanlig leilighet 134 41.4
i en vanlig enebolig 38 11.7
i en leilighet tilrettelagt med fellesarealer og
overnattingsmuligheter for besøkende 132 40.7

Annet 14 4.3
Total 318 98.1

Total 324 100.0
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Tabell 5-15: Hvilken type bolig kunne du tenke deg å flytte til? * aldersgruppe

N=318
55-59 60-64 65-70 71-74 75-79 80-84 85-89 90-99

i en vanlig leilighet 40.8% 43.7% 48.0% 32.6% 50.0% 36.4%

i en vanlig enebolig 25.0% 14.9% 5.3% 2.3% 4.5%

i en leilighet tilrettelagt

med fellesarealer og

overnattings-

muligheter for

besøkende

30.3% 36.8% 45.3% 62.8% 31.8% 54.5% 100.0% 66.7%

Annet 3.9% 4.6% 1.3% 2.3% 13.6% 9.1% 33.3%

Total

N

100%

76

100%

87

100%

75

100%

43

100%

22

100%

11

100%

1

100%

3

Tabell 5-14 viserat omtrentlike mangeønskerå flytte til envanlig leilighet somen i
enleilighet tilrettelagtmedfellesarealerogovernattingsmuligheterfor besøkende.

Tabell 5-15 viser at de yngste aldersgruppeneønsker i størregrad å bo i vanlig
eneboligeller vanlig leilighet enndeeldste.Ønsketom tilrettelagt leilighetstigermed
alderen.

5.6 Nærmiljø
Tabell 5-16: Trivselsfaktor, gjennomsnittsverdi for tre påstander

Trivselsfaktor
Antall Prosent

3.00 322 29.3
4.00 192 17.5
5.00 127 11.5
6.00 127 11.5
7.00 75 6.8
8.00 47 4.3
9.00 33 3.0
10.00 12 1.1
11.00 8 .7
12.00 4 .4
13.00 2 .2
15.00 2 .2
Total 951 86.5

Ikke besvart 149 13.5
Total 1100 100.0

I tabellen over har vi slått svarenesammenfra tre spørsmåltil noe vi kaller
trivselsfaktor. Spørsmålenevi stilte haddesvarkategorienehelt enig, enig, usikker,
delvis enig oghelt uenig, menhenholdsvisverdierfra 1 til 5.
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Påstandenevar:

Jegføler etsterktfellesskapmeddesombor i nærheten
Man kanstolepåhverandreher
Folk trivesher

Når vi summerersvarenefor hver enkelt respondentfår vi en summellom 3 og 15.
Det betyrat desomfår ensumpå3 er helt enigei dissepåstandene,og desomfår 15
er helt uenige.Frafrekvenstabellenservi at hele29,3prosentfår entrivselsfaktorpå3
poeng,og nesten70 prosentligger innenfor 6 poeng± noesomtilsier at deharsvart
helt enig eller enig påalle tre påstander.Det betyrat ut i fra dissepåstandenekanvi si
at seniorenei storgradtrivesi sitt nærmiljø.

Tabell 5-17: Trivselsfaktor, gjennomsnitt * aldersgruppe

Trivselsfaktor

aldersgruppe Gj.snitt antall standardavvik

55-59 5.0306 229 2.11385

60-64 5.0363 303 2.14121

65-70 4.7837 208 1.91771

71-74 4.6638 116 1.85540

75-79 4.7069 58 2.06056

80-84 4.2500 24 1.62186

85-89 3.6250 8 1.76777

90-99 4.6000 5 2.60768

Total 4.8801 951 2.04073

Vi har settpå gjennomsnittligtrivselsfaktorfor de ulike gruppenerespondenter.Her
ser vi at de yngste respondenteneer de som er minst enige i påstandene,og at
gjennomsnittsverdiensynkernoemedalderen± altsåmantrivesmermednærområdet
sitt.
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5.7 Fysisk aktivitet

Figur 5-11: Antall timer med aktivitet i en gjennomsnittlig uke. prosentfordeling

Figuren viser fordelingen for hvor mye respondenteneer i aktivitet i løpet av en
gjennomsnittsuke.Lett aktivitet er i spørreskjemaetdefinertsom ikke svett/andpusten
og hardaktivitet somsvett/andpusten. Vi serat nestenhalvpartenav despurteer i lett
fysisk aktivitet i 3 timer i uka eller mer. 15 prosentoppgir at de ikke har noenhard
fysisk aktivitet i løpetav engjennomsnittsuke.

Figur 5-12: Lett aktivitet *kjønn
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Figur 5-13: Hard fysisk aktivitet * kjønn

Figureneviser kjønnsfordelingenover fysisk aktivitet. I denøverstefiguren servi at
halvpartenav kvinneneer lett fysisk aktive tre timer eller mer, og det er mer enn
mennene,mendeter motsattfor hardfysisk aktivitet.

5.7.1 Motivasjon til fysisk aktivitet

Figur 5-14: Motivasjon til fysisk aktivitet
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Vi garespondenteneanledningtil å krysseav for de tre viktigstemotivasjonsfaktoren
for å drive fysisk aktivitet, mosjoneller trening.Svaralternativeneer fordelt mellom
helsemessige(fysiske og mentale) og sosial motivasjonsfaktorer.Vi ser at
svarkategorienbedre helse er det aller flest har krysset av for. Hva som ligger i
begrepetblir litt opp til denenkelte,mendeter nærliggendeå tro at deter fysisk helse
de fleste tenkerpå. Videre er det å komme ut i naturen som scorernesthøyest,tett
etterfulgt av styrke kroppen og frisk luft. Frisk luft og komme ut i naturen er to
svaralternativersomer såå si har likt innhold.Det sammekanmansi om Bedre helse
og styrke kroppen. Disseto svar-pareneutgjøraltsådeviktigste motivasjonsfaktorene
for å værei aktivitet.Annet kategorienliggersomvedlegg4 til rapporten.

5.7.2 Motivasjon til aktivitet ift yrkestype

Figur 5-15: Motivasjon til fysisk aktivitet, fordelt på yrkestype

Vi forsøkeri dennefigurenå finne forskjeller påhva sommotivererseniorenenår vi
deler mellom de som har vært, eller er, stillesittendeeller kroppsarbeidendei sitt
yrkesaktiveliv. Vi serat desomharhattet kroppsarbeidsyrkeoppgir i mindregradat
de oppgitte alternativenemotiverer dem til fysisk aktivitet, bortsett fra to svar-
alternativer± lindre smerter og lufte hund.

83%

17%

65%

63%

23%

14%

61%

9 %

12%

5 %

75%

16%

58%

53%

21%

19%

55%

13%

11%

3 %

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Bedrehelse

Treffevenner

Kommeut i naturen

Styrkekroppen

Styrkeimmunforsvaret

Lindresmerter

Friskluft

Luftehund

Gammelvane

Annet

Hvaer det sommotiverer degtil å drive fysiskaktivitet, mosjon
eller trening?
Kryssetmed:

Hvisdu skalbeskriveditt fysiskeaktivitetsnivå i yrkeslivetditt -
hvahar du hatt mestav?

Stillesittendearbeid Kroppsarbeid

Side 63



35

5.7.3 Årsaker til fravær fra fysisk aktivitet

Figur 5-16: Dersom du deltar lite eller ingenting på organisert fysisk aktivitet, hva
er grunnen til det?

Figurenviserat seniorenetrivesbestmedå trenenårvi spøromhvorfordeikke deltar
lite eller ingentingpå organisertfysisk aktivitet. 30 prosentsier at de ikke har noen
ambisjoneromdette,og16prosentvet ikke.
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5.7.4 Seniorenes fysiske aktiviteter

Figur 5-17: På hvilke måter er du fysisk aktiv?

Vi har spurt seniorenom på hvilken måte de er fysisk aktive. Svaralternativene
inneholder aktiviteter som krever en aktiv deltakelse,aktiviteter som krever lite
organiseringog hverdagsgjøremål.I tillegg har de kunnetkryssetav for annetog fylt
inn aktiviteterselv.Det varmulig å setteflere kryss.

Vi serat gåtureroppgissomdenmestvanligeaktiviteten.Dernestkommersnøbrøy-
ting/plenklipping.

43 prosentoppgirfjellturer somfysisk aktivitet,og40prosent treneralene.

16 prosentoppgirat detrenersammenmedvenner,og kun fire prosentoppgirat deer
medpåeneller flere lagidretter.
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5.7.5 Kjønnsforskjeller i fysisk aktivitet

Figur 5-18: På hvilke måter er du fysisk aktiv? Krysset med: Er du mann eller
kvinne?

I dennefiguren harvi sammenlignetmennog kvinner i forhold til hvadeoppgirsom
sin egen fysiske aktivitet. Størst prosentvis forskjell ser vi på snøbrøyting/
plenklipping, hvor menn er mye mer aktiv, noe som antakelig hengeri hop med
tradisjoneltkjønnsrollemønstereller fysisk styrke og interesse.Flere kvinner oppgir
gåtur somaktivitetennmenn,likeledesmedtrening med venner og treningssenter.
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5.7.6 Yrkesforskjeller i fysisk aktivitet

Figur 5-19: På hvilke måter er du fysisk aktiv? Krysset med: Hvis du skal beskrive
ditt fysiske aktivitetsnivå i yrkeslivet ditt - hva har du hatt mest av?

I figuren over har vi sett på forskjellene mellom de som har, eller har hatt
kroppsarbeidversusstillesittendearbeid i sine yrkeskarrierer.Her er det gjennom-
gåendeforskjeller ± de somhar hatt mestkroppsarbeidi sin karriereoppgir i mindre
gradat deermedpåfysiskeaktiviteter.
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5.7.7 Ønsker om fysisk aktivitet

Figur 5-20: Hvilken fysisk aktivitet kunne du tenkt deg å drive mer med?

Respondenteneønskeri størst grad å drive mer med gåturer og fjellturer, ski og
sykling.
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5.7.8 Ønske om fysisk aktivitet ift kjønn

Figur 5-21: Hvilken fysisk aktivitet kunne du tenkt deg å drive mer med? Krysset
med: Er du mann eller kvinne?

Figurenviser at det er forskjellerpå hvamennog kvinner ønskerå deltamer i. Flere
kvinnerønskerå deltai dans,seniordans,svømming,treningsstudioog gåturer.Menn
ønskeri størregradå drivemedfjellturer, jogging,lagidretterski ogsykling.
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5.8 Omgangskrets

Figur 5-22: Hva tenker du om størrelsen på din omgangskrets?

Figur 5-23: Hva tenker du om størrelsen på din omgangskrets? Krysset med:
Status

Figur 5-22 viser at 80 prosent av de spurte mener de har akkurat passestor
omgangskrets,og 20 prosentkunneønskesegen størreomgangskrets.Den nederste
figuren viser at uførepensjonisterog arbeidsledigei større grad ønskerseg større
omgangskrets.
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Figur 5-24: Hva tenker du om størrelsen på din omgangskrets? Krysset med:
Hvilken sivilstatus har du?

Figurenviserat det i størstgrader samboereogensligesomoppgirat deønskerstørre
omgangskrets.
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5.9 Selvbilde

Figur 5-25: Selvbildefaktor

Tabell 5-18: Selvbildefaktor * kjønn

Selvbildefaktor
Er du mann
eller kvinne?

Gj.snitt N Standardavvik

Mann 7.0096 521 1.69782

Kvinne 7.2596 470 1.91856

Total 7.1282 991 1.80927

Selvbildefaktorener regnetut som en sum av svarenei en firetrinns skala på fire
påstander:

Jegharenpositivholdningtil megselv
Jegfølermegvirkelig utbrukeligtil tider
Jegføler jegharikke myeå værestolt av1
Jegfølerat jeg erenverdifull person,i alle fall pålik linje medandre

1 Vi har snudd skalaen for denne ene påstanden, da påstanden er negativ i motsetning til de tre andre
påstandene som har et positivt utrykk. Dvs at vi har kodet om svarene slik (4=1, 3=2, 2=3 og 1=4).
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Svaralternativenevar: sværtenig(1),enig(2), uenig(3)eller sværtuenig(4).En sumpå
4 betyrat respondenteneharet sværtgodtselvbilde,ogensumpå16 betyrat deharet
sværtdårlig selvbilde± ut i fra dissepåstandene.Av tabellenleservi at kvinnerharen
gjennomsnittliglavereselvbildefaktorennmenn.

5.10 Livskvalitet

Figur 5-26: Livskvalitet

Tabell 5-19: Livskvalitet * kjønn

Gjennomsnitt N Standardavvik

Mann 7.66 564 1.668

Kvinne 7.84 522 1.711

Total 7.74 1086 1.691

Tabell 5-20: Livskvalitet * sivilstatus

Sivilstatus Gjennomsnitt N Standardavvik

Gift 7.87 777 1.610

Samboer 7.85 92 1.690

Enslig 7.12 123 1.948

Enke/enkemann 7.35 101 1.819

Total 7.73 1093 1.696
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Tabell 5-21: Livskvalitet * status

Er du: Gjennomsnitt N Standardavvik

Alderspensjonist 7.76 405 1.644

Uførepensjonist 6.55 97 1.937

Yrkesaktiv 7.93 545 1.581

Arbeidsledig 7.33 6 1.966

Annet 7.74 39 1.956

Total 7.74 1092 1.695

Tabell 5-22: Livskvalitet * aldersgruppe

Aldersgruppe Gjennomsnitt N Standardavvik

55-59 7.67 241 1.622

60-64 7.72 310 1.735

65-69 7.85 244 1.674

70-74 8.09 154 1.505

75-79 7.40 80 1.776

80-84 7.09 45 1.975

85-90 6.92 12 1.881

90-99 7.71 7 2.360

Total 7.73 1093 1.696

Vi ba respondentenevurdere sin egen livskvalitet på en skal fra 1 til 10. Som
beskreveti kapittel4.2 i rapporten,erbegrepetlivskvalitet vanskeligå definere.Vi har
ikke hatt mednoendefinisjon på begrepet,så det har værthelt opp til denenkelte å
tolke det. I Figur 5-26 servi at flest haroppgitt sin livskvalitet til åttepåskalaen.Det
totalegjennomsnittetfor respondenteneer på7,74. Fordeltpå kjønnservi at kvinner
får noehøyeregjennomsnittsverdiennmenn.Opp i mot sivilstatusfår de somer gift
eller samboerhøyeregjennomsnittsverdienndesomer ensligeeller enke/enkemann.

Yrkesaktivehar enhøyeregjennomsnittsverdipå li vskvalitetenndeandregruppenei
Tabell 5-21. Vi ser også i dennetabellen at det er stor forskjell mellom uføre-
pensjonisterogalderspensjonister.Herkanvi antaat helsetilstandhareninnvirkning.

I aldersgruppeneser vi at de mellom 70-74 år er de som har høyestverdi. Verdien
stigerfrem til denaldersgruppen,og synkeretterpå..Det er ogsåverdtå merkesegat
deover90 årharenhøyeregjennomsnittsverdi. (Hererantall respondentersværtfå)
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5.11 Føler seg verdsatt
Tabell 5-23: Føler seg verdsatt

Føler du at noen verdsetter deg og det du holder på med til
daglig?

Antall Prosent

Valid Ja, i stor grad 548 49.8
Ja til en viss grad 450 40.9
Usikker 75 6.8
Nei, i veldig liten grad 19 1.7
Nei, ikke i det hele tatt 1 .1
Total 1093 99.4
Ikke besvart 7 .6

Total 1100 100.0

Tabell 5-24: Føler seg verdsatt * sivilstatus

Føler du at noen verdsetter deg og det du holder på med til
daglig? * Hvilken sivilstatus har du?

Hvilken sivilstatus
har du?

Gjennomsnitt N Standardavvik

Gift 1.56 776 .669
Samboer 1.56 93 .699
Enslig 1.79 124 .789
Enke/enkemann 1.73 100 .790
Total 1.60 1093 .701

Tabell 5-25: Føler seg verdsatt * utdanningsnivå

Hva er din høgeste fullførte
utdanning?

Gjennomsnitt N Standardavvik

Grunnskole 1.76 143 .778
Videregående skole 1.64 307 .698
Høgskole/universitet 1.53 542 .665
Total 1.59 992 .697

Tabellenøverstviserat nestenalle respondenteneføler at noenverdsetterdemog det
de holderpå medtil daglig i stor gradeller til en viss grad.Gjennomsnittsverdienei
Tabell 5-24 viser at gifte og samboereføler segverdsatti størregrad(lav verdi) enn
ensligeog enker/enkemenn.Den nederstetabellenviser at de medhøyereutdanning
harlaveregjennomsnittsverdi(følersegmerverdsatt).
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5.12 Frivillighet

Figur 5-27: Har blitt forespurt om å bidra

Figuren viser en oversikt over hvilke aktiviteter respondentenehar blitt bedt om å
bidrai. Hervardetmulig å settflere kryss.Vi serat idrettslagog kulturarrangementer
detflestharblitt forespurtomå bidrai.
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5.13 Spørsmål om frivillig innsats

Figur 5-28: Spørsmål om frivillig innsats

Pådettespørsmålethadderespondentenemulighettil å svareja eller nei.Ut i fra dette
resultatetkan vi si at potensialetfor frivillighet er høyt. Ca. halvpartenav de spurte
sier at de vil si ja dersomde blir spurtom å bidra i idrettslag,sombesøksvenn,i et
skogsarbeidsslageller i kulturarrangement.Listen over aktiviteter er på ingen måte
utfyllende,menbestårav eksemplerav frivillig arbeid.
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5.14 Motivasjon til frivillighet

Figur 5-29: Motivasjon for frivillig arbeid

Figurenviser fire punktersomskiller segtydelig ut somfaktorersomer avgjørende
for at mansierja til enforespørselomå bli medpåenaktivitet somkandefineressom
frivillig arbeid;å bli personligforespurt,at deter sosialt, manfår bidratil noepositivt
for andremenneskerogat deternoemeningsfulltå fylle fritiden med.

Svært få angir kategorienesom peker på egen vinning; tjene pengerog karriere-
utvikling.

I vedlegg9 kan du leseom erfaringenetil lederav ISFo i forhold til å bli personlig
forespurtomå gjøreenfrivillig jobb. Dettevar å ryddepilegrimsledenmellomVerdal
ogLevanger.

Resultatenevi har fått faller sværtgodtsammenmedenundersøkelsegjort for Kongs-
berg Jazzfestivalom hvorfor folk var frivi llige i denfestivalen.Der fant de at sosialt
samvær,hobby/interesseogaltruisme(omå bidratil kollektivet).(Elstad,1997)
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Figur 5-30: Motivasjon til frivillighet * kjønn

Vi harsettpåomdetnoenkjønnsforskjelleri hvasomer utløsendefor frivillig arbeid.
Det er i hovedsaktre faktorersomutgjør forskjellen.Menn ønskeri størregradå bli
personlig forespurt.Kvinner ønskeri størregrad å bidra til noe positivt for andre
mennesker,og mennønskeri størregradå bidratil lokalsamfunnet.
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5.15 Kurs og ny kunnskap

Figur 5-31: Delta på kurs

Vi spurteseniorenehvilke kursdekunneværeinteresserti å ta, eller hvadeønsker å
læremer om. Alternativeneer ikke utfyllende,det var mulighet til å setteflere kryss
ogå supplerei enannet-kategori(sevedlegg).

Bruk av internett og data er noeover halvpartenkunnetenke seg mer kunnskapom.
Videre ser vi at språk, slektsforskning, foto og lokalhistorie er temaflere menerer
interessante.
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Figur 5-32: Kurs og ny kunnskap * kjønn

Enkelteavsvaralternativeneappellererforskjellig til mennog kvinner.Kvinnerønsker
i størregrad å deltapåspråkkurs,fotokursog matlagingskursennmenn.Mennønsker
å læremeromslektsforskningog lokalhistorie,bil og trafikk ogbåtogsjøliv.
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5.16 Frivillighet i omsorgssektoren

Figur 5-33: Frivillighet i omsorgssektoren

Vi har spurt senioreneom de ønskerå bidra inn i omsorgssektorenmed frivillig
engasjement.Vi listet opp noenmuligearbeidsområdersomkan væreaktuelle.Disse
arbeidsområdeneer ikke nødvendigvisnoealle kommunenebrukeri dag,menkanstå
someksemplerpåhvilke arbeidsområdersomvirker attraktivefor frivillig arbeid.Det
varmulig å setteflerekryss.

Vi ser at besøkstjeneste er den mestpopulæreaktiviteten.Deretterer det relativ lik
oppslutning om aktiviteter som vaktmestertjenester, matombringing, dagsenter-
aktivering, kafédrift, og aktiviseringspatrulje. 20 % av despurtesier tydelig i fra at de
ikke ønskerå bidrapådetteområdet.
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Figur 5-34: Frivillighet i omsorgssektoren * kjønn

Vi serviderepåkjønnsforskjellenepåhvasenioreneønskerå bidramed.Ikke uventet
ønskerflest mennå bidramedvaktmestertjenester,menskvinner ønskerå bidra med
besøkstjeneste,dagsenteraktiveringog kafédrift. Mange menn ønskerogsåå drive
medmatombringing.
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5.17 Frivillighet for hvem

Figur 5-35: Frivillighet for hvem?

Det er tydelig at seniorenei størstgradønskerå værefrivillig for eldre mennesker,
fulgt av barnogungdom.
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Vedlegg 1: Antall seniorer i kommunene (ssb1.1.2011)

Alder
1702

Steinkjer
1717

Frosta
1719

Levanger
1721

Verdal
1723

Mosvik
1724

Verran
1729
Inderøy Total

55år 332 35 244 173 11 40 91 926
56år 282 24 257 226 13 38 80 920
57år 288 26 237 170 10 24 62 817
58år 284 21 279 203 12 26 89 914
59år 257 31 231 189 12 40 77 837
60år 287 29 210 193 19 29 89 856
61år 266 29 231 207 7 41 85 866
62år 279 34 229 188 11 31 84 856
63år 294 35 230 212 12 41 73 897
64år 276 50 224 235 15 25 91 916
65år 275 35 219 172 5 37 57 800
66år 226 23 200 204 10 28 78 769
67år 249 17 174 142 11 31 62 686
68år 204 35 172 127 12 21 57 628
69år 226 23 162 116 7 27 44 605
70år 191 20 160 94 4 22 42 533
71år 180 34 120 95 8 27 40 504
72år 159 26 131 95 5 23 41 480
73år 162 22 116 90 7 26 45 468
74år 144 17 114 80 7 19 47 428
75år 146 21 134 81 4 24 38 448
76år 141 22 115 65 4 33 38 418
77år 126 10 93 68 8 16 33 354
78år 131 25 98 77 5 21 27 384
79år 141 15 111 64 5 21 28 385
80år 136 13 85 70 10 27 25 366
81år 132 7 83 55 5 24 24 330
82år 129 8 84 65 4 19 33 342
83år 134 13 79 52 2 18 24 322
84år 87 9 67 60 4 18 27 272
85år 105 13 70 62 3 10 25 288
86år 84 11 61 54 2 18 20 250
87år 74 12 57 44 8 12 16 223
88år 76 13 50 41 11 24 17 232
89år 45 6 31 31 1 12 12 138
90år 56 9 30 23 0 5 12 135
91år 35 4 22 18 2 5 14 100
92år 34 5 24 18 2 4 5 92
93år 24 3 19 19 1 3 6 75
94år 11 2 8 12 1 6 6 46
95år 12 4 11 11 0 0 1 39
96år 7 0 8 3 1 2 1 22
97år 2 1 1 4 0 0 1 9
98år 3 2 2 2 0 0 0 9
99år 2 0 5 2 0 1 1 11
100år 1 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 6735 794 5288 4212 281 919 1768 19997
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Vedlegg 2: Tabeller respondenter
Totalt

Hvilken kommune bor du i? Prosent Nummer
Frosta 6 % 63
Levanger 35 % 381
Verdal 25 % 277
Inderøy 8 % 87
Mosvik 2 % 27
Steinkjer 19 % 205
Verran 4 % 46
Annen kommune 1 % 14
Totalt 100 % 1100

aldersgrupper

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid 55-59 år 242 22.0 22.0 22.0

60-64 år 311 28.3 28.3 50.3

65-70 år 245 22.3 22.3 72.5

71-74 år 155 14.1 14.1 86.6

75-79 år 82 7.5 7.5 94.1

80-84 år 45 4.1 4.1 98.2

85-89 år 13 1.2 1.2 99.4

90-99 år 7 .6 .6 100.0

Total 1100 100.0 100.0

Er du:

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Valid Alderspensjonist 409 37.2 37.2 37.2

Uførepensjonist 98 8.9 8.9 46.1

Yrkesaktiv 546 49.6 49.7 95.8

Arbeidsledig 6 .5 .5 96.4

Annet 40 3.6 3.6 100.0

Total 1099 99.9 100.0

Missing System 1 .1

Total 1100 100.0
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Vedlegg 3: Motivasjon til fysisk aktivitet
Golf er fantastisk
Jakt bl.a.
Jeg gjør ting jeg må, men vil gjerne ut i naturen ,få frisk luft og mosjon. Men forskj.
fysiske plager har hindret meg det siste året
Trener ikke.
Holde meg slank.
driver konkuranseidrett
Hjemlige sysler inne og ute- / på hytta og noe med naust og båt ved sjøen
Redusere vekt
A. Hindre mentalt forfall / B. Utsette det fysiske forfallet så mykje som eg kan.
mye positivt med dette
Nyttig arbeid som gagner en selv og samfunnet. Deltar i frivillighetsarbeid.
jakt
Trives ute!
Elsker vinteren og å kjøre snøskuter
gå ned i vekt
bedre humør
Rekreasjon
Golf
Hyttebygging/hytteaktiviteter
Å kjenne at kroppen fungerer godt.
Har en glede av å bruke omgivelsene i forhold til hva helse og fysisk form tillater. /
Inspirere yngre generasjoner til å ha glede av natur og et aktivt fysisk liv.
Driver padling og svømming på saommeren samt rollerblades på sommer og
ferier
Trivsel
Sorterer tanker, lufter hodet
Vet ikke
Ikke besvart
Kan ikke gjøre noe
Ikke svart
Ikke besvart
Forebygge
Arbeide med snø/hage
Få mer overskudd
Gjør meg glad
Skogsarbeid
Tredemølle
Velvære
Snekring
Forebygge sykdom
Ingen mulighet
HA det moro
ikke aktuelt
ønsker å være sprek
Har alltid vært glad i friluftsliv
Konkurranse på ski
<dans
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Vedlegg 4: Dersom du deltar lite eller ingenting på
organisert fysisk aktivitet, hva er grunnen til det?
(Annen grunn)

Trener nok
Mye opptatt med frivillig lagsarbeid
Deltar aktivy
Jeg trener mange dager i uka.
Trivest godt med å være ute alene
i naturen og har gode
treningskompiser i organisert
aktiviteter
Jeg deltar i det jeg har glede av
Liker ikke for mye organisering av
fysisk aktivitet
Jeg deltar organisert på
treningsstudio
trives med den akt. jeg har
Jer er med på forskjellige
aktiviteter.
trenger noen til å dytte på for å
komme i gang
Er for tiden hofteopperert men
håper å kunne delta mer når
helsen blir bedre.
Jeg er som sagt med på noe.
liten tid
Uaktuelt spørsmål- for jeg er fysisk
aktiv
Er i jobb, har lange dager og
kommer ofte i en tidsklemme
jeg er aktiv
Har for lite fritid så jeg vil selv
bestemme når jeg skal utøve
fysisk aktivitet.
Tidsklemma
Har for mye andre aktiviteter
Deltar
Ble enke, har brukt opp all min
energi på trening og arb, kroppen
min sa stopp.
Føler at jeg er veldig aktiv, bl.a.
deltar i NM i skotthyll. På fjellturer
her i syden flere dager i uka.
prioriterer å være i full jobb, og da
er det lite igjen av tid og krefter.
Men greier bassengtreninga o9g
prøver være fornøyd med det.
Jeg er relativ aktiv
Synes jeg deltar nok.
er tilfreds med min fysiske helse
Får nok mosjon

Har kneprotese som jeg plages
med
jeg er i aktivitet
Er med i flere utvalg, foreninger, så
møter kan kolidere med
treningstid. Men det trener jo
tankene - -
Synes å haplenty tilbud
går hele dagen på jobb og har
vondt i føttene når jeg kommer
hjem. sliter med et utslitt kne
A. Eg ER med ein god del på
seniorturer, ute i terrenget. / / B.
Orgnisert blir det vel og når eg er
med på turrenn på ski. / / C. Elles
må eg vel innrømme at eg likar
best å sjøl regulere fart og lengde
på trimturane eg er ute på.
Er i jobb og synes det er vanskelig
å få tid til det i en travel hverdag
Har godt tilbud.
Jeg har allerede nok å holde på
med. Dyrker egne hobbyer og
hytteliv. Har barnebarn som
trenger kveldspass og "publikum"
når de selv deltar i idrett og lek.
Trives med å være fysisk aktiv på
ulike måter sammen med en
venninne.
For mye stressende trening. /
Ønsker en mere tilstedeværelse og
nyte det jeg ser og hører i naturen.
Ikke haste fra A til B. Kort sagt
nyte ikke plage seg.
fysisk aktivitet sammen med
familien
deltar på det meste
får nok aktivitet gjenom arbeid
Går på treningssenter
arthrose i hofteledd
jeg trener alene eller sammen med
ektefelle
liker å trene ute
Trives best med spontane
aktiviteter sammen med familie /
og kjente.
Er helt opp til meg selv
Har treningsutstyr og badstue
hjemme. Bor i "naturen" med fine
trimstier, og ved sjøen nær
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badeplass. Mange muligheter for å
holde meg iform. Ambisjoner om å
trene mer, men har litt vondt i
viljen.
Prioritet - andre aktiviteter
Vanskelig å følge oragnisert idrett
til fast tid, da det er så mye annet
som skjer. Blir for mange ganger
det ikke passer
Jeg har et treningsprogram
tilrettelagt på bakgrunn av div.
muskulære lidelser. Rekker ikke
mer enn å gjøre styrke- og
fleksibilitetsøvinger og gå turer for
å få frisk luft og mosjon.
Har det travelt. Er yrkesaktiv
Har liten tid
Er deltager i org.akt.
Jobben krever så mye tid, er
sliten...
Blir fort for seriøst.
mildertidig skade
Vanskelig å binde seg til faste
dager i uka p.g.a. oppfølging og
tilstedeværelse for barn. Etterhvert
kunne det være artig å være med i
en hundeklubb med forskj.
aktiviteter....
Synes jeg har nok med det
daglige: arbeid,heimen og
barnebarn.Og som nevnt egne
turer med mannen min.
Har ikke hatt tid
Føler ikke behov for dette. Mener
vel også at dette er et personlig
ansvar. Det må ikke bli slik at en
skal skylde på at det ikke er
tilrettelagt. (Jfr. at det er blitt slik at
barn ikke kan gjøre noe fordi det
mangler tilrettelegging.)
Vil ikke være avhengig av andre
enn kona, barn barnebarn. /
Lagidrett passer ikke for meg
lengre
Tilbudene er på dagtid.
harmer enn nok
deltar
Travel hverdag hvis det er en
"unnskyldning"
deltar på 1t aerobic
Jeg er fornøyd med den fysiske
aktiviteten jeg bedriver nå. Den
passer meg godt.
Kaller ikke aktivitet for trening. Det
finnes aktivitet uten å jogge å se

på klokka. / Normal rørelse som
kroppen klreverhar vel
menneskeheten alltid styrt selv.
Har ikke tid
Deltar på det jeg har lyst til, og
klarer pga noe nedsatt styrke i en
fot.
Har foreløpig ikke tid
Da måtte tilbudet være noe i tråd
med aktiviteter/tilbud som feks
turistforeningen har. En
kombinasjon av aktivitet, sosial
samvær og opplevelser
Liker ikke gruppepress, store
grupper. Må følge egen hastighet
tid til disp. og unngå for mye stress
vil trene når det passer meg
Tid / prioritering av dette.
Mye annet å gjøre, vanskelig å
prioritere trenning
trives best ute i (naturen så lenge
det er mulig)
Jeg er fysisk aktiv over
gjenomsnittet for min alder og er i
god form. Går daglig på jobb,
trener yoga m.m.
Har treningsapparater hjemme
Deltar noe
Aktiviserer meg selv
dårlig med fritid
Har passe med trim
Ikke besvart
Ikke besvart
Er i aktivitet hele dagen!
Ikke oppgitt
Har ikke tid
tiden strekker ikke til
Delvis pga "høy dørstokk".Men og
fordi jeg har andre sosiale
treffpunkt på kveldstid, altså er det
ikke så mye tid igjen til formålet.
Skadet for tiden
Skade i kne
Naturen e best!
Har ikke tid
Trives best med aktivitet der jeg
kan dyrke mine interesser.
Tid
Trener når det passer, mangler ijje
motivasjon.
For gammel
Har ikke lyst
Dørstokkmila
Syk
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Vedlegg 5: På hvilke måter er du fysisk aktiv?
(Annet)

Hage og husarbeid
Golf 5 timer per dag 3-4 dager i uka
Vedhogst/tømmerhogst
Svømming
Vanlig husarbeide, / vedlikehold av
bolig,+++
Gårdsarbeid.
Seniordans
Er med på seniordans en gang i uka i
vinterhalvåret.
1 times ukentlig ledet trim. Tidligere
aerobic, nå en form for dans.
Vedlikehold
Psykomotorisk trening etter
Friskgårdopplegget en gang i uka.
hagearbeid
Opphold på Gran Canaria i 6mnd om
vinteren.
Varmebassengtrening i gruppe for
revmatikerere 2 t/uke
gruppetrening utenfor treningssenter
Litt styrketrening innendørs med
apparater hjemme
Trener 2 t i uka i varmebaseng og litt til
heime!
Trening i gruppe i varmebassenger på
sykehuset 1 gang pr uke
laksefiske
Hjertetrim x 2 i uka ca 2 timer pr uke(er
hjerte operert og henvist av lege)
Spiller golf
Vasker i firma
Gjennom arbeid
Helsetrim 1 time pr.uke
Golf
Hardt fysisk arbeid
Hagestell, husvedlikehald.
svømming
Vedarbeid: saging, kapping, klyving og
stabling.
Dans
Squash, bordtennis
gåturer når vær og føre tillater det
aktiv med gårdsarbeid
Stell av hage etc.
husarbeid,opprydding
Svømming, snorkling,
Noe dans
Organisert styrke og avspenning
Snøskuterkjøring
sykling
golf
sykler til jobb
Svømming
Bruker varmebassenget på sykehuset
tre ganger i uka

Lette skiturer om vinteren, ellers
gåturer i skog og mark
Ridning
golf
Skogsarbeid i barmarksperioden
vedarbeid
Arbeidsdagen innebærer mye
bevegelse sammen med barn
Vannaerobic
Skigåing. Sykling
Jaktturer hver helg. Daglige gåturer
med hund.
Driver småbruk i fjellet. Tilhørende
arbeid i skog og på jord.
Sykling
Baseng
Vedarbeid
Ved-arbeid
vedhogst
Driver med kappgang.
(veterankonkuranser)
Går på jobb
har hytte og fritidseiendom i Nordaland
så jeg har nok å gjøre
Jakt - fiske. / Snøbrøyting for meg selv
og naboer - hobbyverksted i kjelleren.
Vedlikehold på huset
Varmebasseng, hagearbeid.
Dans
hytteeier aktiviteter / går og står på
jobb / varmebasseng trening i perioder
Diverse kroppsarbeid
organisert trim i gruppe
Seniordans
Dagmamma
Svømming
Hagearbeid
Daglig husarbeid o.a.
Sumba
Ingen aktuelle
Ikke besvart
Ikke besvart
Styrke 65+ Gamle byskolen
Handtverker
Gjør ikke noe av dette
Musikkkorps
Bassengtrening
Fysikalsk behandling
Ikke besvart
ut i skog och mark jakt fiske
Seniordans
Seniordans
Hagearbeid, husarbeid,mm
vedhogst / - steller 5-6 dekar juletre,
fra planting til hogst / - vedlikehold av
eldre hus hos meg selv + nabo
vannaerobic
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jakt og fiske
trener hjemme
gårdsarbeid
Organisert trim 1 t pr uke
bærpløukkinmg
dans
seniordans
Skogsarbeid
vet ikke
Dykking/svømming
Orientering
Har apparat hjemme
fysikalsk trening
Treningsstudio

Dans
Diverse
vaktmestertjenester,deltidsjobb
trener i organisert fellesskap
Hagearbeid
Fysisk institutt
lafting, snekkering
Hver morgen i nesten en time
Golf
Gårdsarbeid (fjøs og skogsarbeid)
Basseng
Basseng
svømming, eldretrimm
Golf
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Vedlegg 6: Hvilken fysisk aktivitet kunne du tenkt
deg å drive mer med? (Annet)

Jakt
Bordtennis
Har veldig vondt i knerne,venter på oprasjon.
Skulle gjerne ha et lignende tilbud som jeg har nå med en form for ledet trim 1 g/u
i gymsal.
Kunne ha hatt lyst på alt, men min helse tilsier rolig aktivitet
Ønsker ikke å drive mer med noe
Ingen spesielle
Treningsstudio på bygda - altfor langt å kjøre til sentrum for å trene!!!
Trening i varmebasseng
golf
Bevist har eg ikkje nemt, på denne sida, det som eg før har notert at eg driv mykje
med.
aerobic
Orientering
Ride på hest i fjellet om sommeren, snøskuter på vinteren
golf
Vollyball
Yoga, andre dyptgående treningsmuligheter
Ridning
Golf
Golf
Organiserte turer med naturopplevelser. Båtaktiviteter, felles fisketurer.
Kosekvelder ved sjøen.
Gymnastikk i vannbasseng, med instruktør.
Vanngym, vannaerobic
Gruppetrim med fysioterapeut.
Mer jaktturer. Vedhogst.
Bassengtrening
vedhogst
Bowling
Fjellturer på hesteryggen!
Fysisk arbeid
Trim i sal under ledelse av instruktør.(Lett aerobic)
Ingen
Ikke besvart
Ikke behov
Ikke konkretisert
jakto fiske frisk luft
Liker å trene slik det passer meg
golf
Båtturer
orientering
Golf
orientering
Hvis helsa tillot det
Alt, men umulig
Trenger drahjelp-skulle gått flere turstier
Golf
ikke noe
Dametrim
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Vedlegg 7: Mange ønsker å lære noe nytt eller å
friske opp gammel kunnskap gjennom å delta på
kurs, lese bøker osv. Hvilke av følgende tema
kunne du tenke deg å lære mer om? (Annet)

Kan tenke meg det meste av
nevnte tema, men jeg har egentlig
mer enn nok av sysler og
deltakelser i organisasjoner.
Reisearrangement
allsidig bakgrunn
Litteratur og historie i større
sammenheng enn lokalhistorie.
Natur og miljø.
Sying
Handarbeid/formngsfag
har nok å holde på med gjennom
jobben
tegne /malekurs
Ja, sikkert!
kunst og handverk
Kanskje malerkurs og være med i
et malermiljø.
kunstnerisk virksomhet
Hvordan folk lever i helt andre land
og kulturer
Styrke kompetanse i fht jobb
Gjerne også delta i lesegrupper og
historiske grupper ( sistnevnte om
lokalhistorien)
Reisemuligheter i eget
land/utlandet
Kunstmaling
Språk
Arkivering
Føler jeg har en del erfaring på
mange av de nevnte områdene, og
føler at jeg lærer stadig nytt på de
feltene jeg engasjerer meg nå. Har
ingen spesielle ønsker.
Maling
Geografi, kunst- og kulturhistorie /
keramikk
Historie, forberedelse til nye
reisemål
tegning og maling
uaktuelt så lenge jeg er i full jobb
Håndarbeid
Enkelte håndarbeids-aktiviteter.
Ikke aktuelt for meg som har full
jobb. For øvrig ingen ting av
interesse.

Lære om
håndverk/formingsaktiviteter, som
husflidslag kan arrangere. Eks.
toving, forskj. Lyst til å lære
akvarellmaling for nybegynnere
Husflid, design og tekstilt.
Skrive bok, lage film,
akvarellmaling, scrapbooking,
Marin biologi; Elektronikk,
herunder mikroprosessorteknikk;
Metallarbeid
Mellomfolkelige forhold, religioner.
Reiser
Formingsaktiviteter
vet ikke
Treskjæring
div. husglidsaktiviteter
Ønsker et aktivt lokalt bibliotek
som inviterer til temakvelder,
leseringer osv
Kunsthistorie, sanggruppe,ulike
formingsgrupper
brukskunst og arbeid med tekstiler
maling, akvarell,akryl
Interiør og hage
Hagestell
jakt o fiske
Instruktørkurs seniordans
har mange interesser
Håndarbeid
Litteratur
Litteratur
Husbygging
Male
Flere deltidsstudier på HINT
Litteratugruppe
Gamle og nyere byggeteknikker.
Kunnskap om samfunn, politikk,
kunst, litteratur
vakt
Skriving
Veving
Dans - kunstmaling
Bokklubb
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Vedlegg 8: I helse og omsorgsektoren kan det i
framtiden bli behov for mange flere frivillige.
Dersom du ble forespurt, hvilke av følgende
frivillige aktiviteter kunne du tenke deg å bidra
med? (Annet)

Bruker vflere timer pr uke på
frivillig arbeid - ikke behov for
mer.
Velger å hjelpe venner som
trenger assistanse p,g,av dårlig
helse og andre ting
Jeg deltar aktivt i
pensjonislaget som
nestformann og sekretær, samt
at jeg er med i Rotary, og det er
nok for meg.
Har nok av oppgaver
har arb i helsevesenet i så
mange år , at når jeg blir
pensjonist, ønsker jeg å gjøre
noe annet.
Tror kanskje ikke jeg egner
meg til noe av dette
få andre mennesker til å sette
pris på friluftsliv, guiding
kunst
Inspirere til at vi ble mer opptatt
av folk i andre land og
verdensdeler-ikke være så
ensidig opptatt av Norge og oss
selv!!
musikk
Musikk,trivsel,sang,
Har for dårlig helse
Innenfor dette området kan jeg
"brukes" til det meste når den
tid kommer at jeg pensjoneres
Hjelpe eldre i bruk av PC
Kurs og opplæring i digitale
redskaper
vet ikke
Uaktuelt nå, har nok å gjøre i
jobben
Gi hjelp og støtte til etnisk
norske barn som vokser opp i
vanskelige hjem.
Vanskelig å svare på i dag

kulturaktiviteter
har ikke overskudd nå som
yrkesaktiv til å tenke på å gå
inn i frivillighetsarbeid.Kjennes
kanskje annerledes etter at
man blir pensjonist?
Jeg er i arbeid - hel stilling
Musikk for eldre
Har nok med jobb som frivillig
hjelper - Poliklinikkvert
Som 90åring blir spørsmålene
ikke besvart
Dårlig hørsel begrenser
Bidra med sang og musikk
Vet ikke
Alderen begrenser
Pensjonist
Ikke aktuelt
driver pensjonistforening
Bruker mye tid på barnebarn og
min mor
Kan ikke
Spør meg om 15 år, nå har jeg
mer enn nok
Helsa setter en stopper for alt
Handle inn for eldre
Flyktningeguide
Idrettsarrangement
Lions club
Lions club
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Vedlegg 9: Personlig forespørsel – en
forutsetning for deltakelse i frivillig arbeid
I Seniorundersøkelsen2011 haddeettav spørsmålenefølgendeordlyd:
´+YDWURUGXYLOOHY UHDYJM¡UHQGHIRUat du sier ja til åbli medpåenaktivitet somkandefineressom
IULYLOOLJDUEHLG"�6HWWLQQWLOWUHNU\VV�´�

%ODQWGH� � VYDUDOWHUQDWLYHQHILNŃ-HJEOLUSHUVRQOLJIRUHVSXUW´GHVLGHUWVW¡UVWRSSVOXWQLQJ�+HOH51%
kryssetav for at personligforespørselvaravgjørendefor åsi ja til å væremedpåenaktivitet.

Følgendehistoriefra virkelighetenbekrefterviktighetenav personligforespørselfor deltakelsei frivillig
arbeid:

Sommeren2010 bestemteVerdalog Levangerkommunesegfor åsamarbeideomryddingog merkingav
pilegrimsleiamellomMunkebyog Stiklestad.Problemet,eller kanskjeretteresagt,utfordringenvarat
ingenavkommunenehaddeegneressursertil å få jobbengjort. Ingenkommunaltansattehaddetid til den
slagsvirksomhet,og ikke haddekommunenepengertil å leiemannskap.Dehaddeimidlertid mottatt
statligemidler til anskaffelseav utstyrtil ryddingog merkingav pilegrimsleia.
'HWYDUGDNRPPXQDOVMHIHQHXQQIDQJHWHQJRGLGH�́, YnUHWRNRPPXQHUHUGHWMRHQVNDUHIULVNH�UDVNH
RJDUEHLGVYLOOLJHVHQLRUHUVRPKDUIRUODWW\UNHVOLYHW�.DQVNMHGHNDQKMHOSHRVV"´

Somsagt,sågjort. Kommunalsjeffor samfunnsutviklingi Verdalringteenseniorsomhunvisstekjente
likesinnedei beggekommunene.Etterensamtalepåkommunalsjefenskontor, tok hanpåsegjobbenmed
å finne framtil etknippeinteresserteverdalingerog levangsbygg.Alle somblespurt,varvillige til å
bidratil enryddetog merketpilegrimslei.Desomførstble spurt,kjentegjernenoenandresomdevisste
var interessert i denslagsaktivitet.Dennedominoeffektenresultertei at detetterkort tid forelåei liste
mednavnpåhele17 kvinnerogmenn.Ogsåseniorersomfortsattvar i full jobb,ville deltadersom
arbeidetkunneutførespåettermiddags-/kveldstid.

10 ± 12 avdissedeltepilegrimsleiamellomStiklestadog Munkebymellomseg;enVerdalsgjengogen
Levangsgjeng.Kommunalsjefeninvitertealle til etmøteslik atalle fikk fellesinformasjonomhensikten
medarbeidet,og hvasomble forventetavarbeidsfolket.

Arbeidetble gjort enfin sommerdag/-kveld i juni. Beggelag rapporterteomensværttrivelig dag:Det
haddeværtsosialtog trivelig, dehaddeopplevdjobbensomnoepositivt å fylle fritida med,og dehadde
blitt kjentmedmenneskerdeikke haddemøttfør.Desyntesdehaddefått bidratil noepositivt for
nærmiljøet,og gleddesegoveratpilegrimerfra andrelanddelerkunnefå etpositivt inntrykk av våre
kommunerog vårt fylke.

Envesentligforutsetningfor å få folk medpådetteprosjektetvarutentvil at deblepersonligforespurt
omådelta.Alternativethaddeværtenannonsei Levanger-Avisa og InnherredsFolkebladVerdalingen
medfor eksempelfølgendeordlyd:

´'H VRPNDQWHQNHVHJnGHOWDLPHUNLQJRJU\GGLQJDYSLOHJULPVOHLDPHOORP6WLNOHVWDGRg Munkeby,
LQYLWHUHVWLORULHQWHULQJSn9HUGDO5nGKXVRQVGDJ� �� PDLNO� ����´�

Såmangesom17 personer,omnoeni detheletatt,haddeneppemøttoppbaremedutgangspunkti
annonsen.Oppfølgingmedpersonligforespørseltil utvalgtepersonerville havært nødvendigfor såstort
oppmøte.
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Vedlegg 10: Spørreskjema
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8. juli 2011

Til ordførerne
kommuneneVerran,Steinkjer,Inderøy,Mosvik, Verdal,LevangerogFrosta

RAPPORTEN FRA SENIORUNDERSØKELSEN 2011– SPØRSMÅL TIL
KOMMUNENE
Vi visertil vedlagte rapportfra Seniorundersøkelsen2011.Undersøkelsener gjennomført
etterinitiativ fra InnherredSeniorforum. Dener finansiertavkommuneneVerran,
Steinkjer,Inderøy,Mosvik, Verdal,Levangerog Frosta,samtFylkesmanneni Nord-
Trøndelagog InnherredSeniorforum.

Hensiktenmedundersøkelsenvarå få bestmulig innsikt i hvilke tiltak sombøriverksettes
for å nærmesegInnherredseniorforumsitt hovedmål:

Å forbedreogberiketilværelsenfor seniorgruppen,ogbidra til livsvekstfor denne
gruppen.Forumettar siktepåå møteseniorgruppensutdannings- og
opplæringsbehov,samtgi tilbud dersosiale,kulturelleoghelsemessigeforhold blir
ivaretatt.

InnherredSeniorforumhari rapportenfått mangenyttigeinnspill til tiltak somkan
iverksettesfor atvi bl.a.kanimøtekommeopplæringsbehov,behovfor fysisk aktivitet og
behovfor sosialearenaerhosseniorgruppen.

FørInnherredSeniorforumtarstilling til hvilke nyeaktivitetervi skaliverksette,vil det
væreinteressantå kjennetil hvilke tiltak kommunenevil gjennomføreoverfor
seniorgruppen.Vi till aterossderforå stille noenspørsmåltil de7 kommunenesombidrog
økonomisktil ågjennomføreundersøkelsen,og somtil sammenharca20.000seniorer
(innbyggereover55år).

Kjøpav tjenester
70% av de1100somhardeltatti undersøkelsenbor i enebolig/villa. 33,9% avdisse
svareratdetersværtsannsynligeller sannsynligat dekommertil åkjøpe
vedlikeholdstjenestersomsnømåking,hagestellog rengjøring.En like storandelsvarerat
deikke vetom dekommertil åkjøpevedlikeholdstjenester.

InnherredSeniorforumantarat dersomseniorerbestemmersegfor åkjøpeendel
vedlikeholdstjenester,vil engoddel av demutsetteflytting fra sin enebolig/villa.Detkan
tenkesatdettevil bidratil atbehovetfor kommunaleomsorgstjenesterutsettes.
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Spørsmål:
Kan detværeinteressantfor kommuneneå tilby sineseniorerkjøpav
vedlikeholdstjenester?Entenvedat kommunenselgertjenester,eller at kommunensetter
kjøpernei forbindelsemedandreselgereav sliketjenester(privatefirma, organisasjoner,
frivillighetssentraleretc).

Frivillig innsats
Av rapportenframgårat motivasjonfor frivillighet er høyt:
Ca halvpartenav despurtekantenkesegå deltamedfrivillig innsatsi kulturarrangement,
skogsarbeidslag,besøkstjenesteog idrettslag.Fire faktorerskiller segut somavgjørende
for å si ja til å væremedpåenaktivitet:

o Jegblir personligforespurt
o Deter sosialt
o Jegfår bidratil noepositivt for andremennesker
o Deter noemeningsfyltjeg kanfylle fritiden med.

Deteraltsåikke tilstrekkeligå setteinn enannonsei lokalavisaomat densomvil bidrai
enellerannenform for frivillighet, kanmeldesegtil ennavngittpersonellermøteoppett
ellerannetstedfor å få nærmereinformasjon.

Seniorenesstoreinteressefor åbidramedfrivillig arbeidsinnsatsbørværeengavepakketil
kommunene,mendetkreverorganisering.

Spørsmål:
Vil kommunenegjennomføredetorganiseringsarbeidetsomer nødvendigfor å ta ut noeav
detstorepotensialfor frivillig innsats?

Opplæring
Av rapporten framgårat overhalvpartenav despurtekantenkesegå læremerombruk av
internettogdata. Andretemaersomenstordel av seniorenekantenkesegå læremerom,
er:Språk,slektsforskning,lokalhistorie,rettighetersompensjonistog foto.

Potensialetfor dataopplæringsynesenormt. InnherredSeniorforumantarat deter i
kommunenes interesseat flest mulig av innbyggernebeherskerbruk av internettog annen
datateknologi. Andreårsakertil atseniorene– i likhet medfolk flest– føler behovfor å
læreombruk av internett,erdagsrevyensdagligehenvisningertil nrk.no,bankenes
forventningerombrukav nettbank,bedriftenesovergangfra papirfaktura,til e-fakturaetc.

InnherredSeniorforumhari flereårarrangertdatakursfor senioreri samarbeidmed
NordnorskPensjonistskolepåSteinkjer,Levanger,Frostaog Stjørdal. Ogdet finnesflere
tilbydereav slike kurspåInnherred.
Imidlertid erdetbareenliten andelavdesomi henholdtil denneundersøkelsenkantenke
segå læremerombrukav internettogdata,somtarskrittet fullt ut og ringerdet
telefonnummeretsomer oppgitti avisannonsenom datakursfor seniorer. Dettekandet
væreulike årsakertil.

Spørsmål:
Er kommuneneinteresserti å engasjeresegfor å få endaflereseniorertil å ta opplæringi
brukavdatateknologi?Hvilke tiltak kani tilfelle iverksettes?

Side 100



Fysiskaktivitet
En rekkeundersøkelserviserat fysiskaktivitet forebyggerenrekkesykdommerogeren
kilde til glede,livsutfoldelseogpositivemestrings-opplevelser.
Av rapportenframgårat 80 % avseniorenesierat bedrehelsemotivererdemtil fysisk
aktivitet,mosjoneller trening. 57 - 58 % svarerat dekunnetenkesegå drivemermed
fjellturer oggåturer.

Spørsmål:
Vil kommuneneengasjeresegfor å få flere seniorermedpå fysiskaktivitet?Og hvordan?

Sosialearenaer
Av rapportenframgårat20 % kunneønskesegenstørreomgangskrets.Dettegjelder
spesieltuføretrygdedeog arbeidsledige.

Spørsmål:
Serkommunenedetsomsinoppgaveå leggetil rettefor sosialemøteplasserfor seniorer?

Boforhold
Knapt30 % avdespurtevurdererå flytte til annenbolig i løpetav 5 – 10 år.Detre
tydeligsteårsakenetil atenønskerå flytte, erat enønskermindrevedlikehold,ønsker
mindrebolig ogønskerbolig somer tilrettelagtfor eldre.Omtrentlike mangeønskerå
flytte til envanlig leilighet somi enleilighet tilrettelagtmedfellesarealerog
overnattingsmuligheterfor besøkende.

Spørsmål:
Vil resultatetav undersøkelsenha innvirkningpå kommunenesplanlegging av utbygging
avboligtilbud til seniorer?

Omønskelig,kanInnherredSeniorforumsamarbeidemedkommuneneom gjennomføring
av tiltak i forhold til endel av deområdenesomer nevntovenfor.

Vi håperkommunenevil besvarespørsmålene, og sendesvarene innen1. september2011
til

InnherredSeniorforum
v/lederEgil Lutdal
Tronslia,Mule
7600Levanger
E-postadresse:egil.lutdal@gmail.com

Medvennlighilsen

InnherredSeniorforum

Egil Lutdal
Leder
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