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INTERPELLASJON – FRA ODDVAR MYHREN MØLLERLØKKEN (H) – ET 
ALDERSVENNLIG LILLEHAMMER 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar at Lillehammer kommune skal bli del av Nettverk for aldersvennlige 
lokalsamfunn 

  
 
 
 
Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene 
og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og 
medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet. Slik heter det på KS 
sine sider om aldersvennlige lokalsamfunn. Jobben som skal gjøre er umåtelig viktig, vi blir 
flere og flere eldre og kommunen må håndtere utfordringer på en annen måte enn tidligere. 
  
Det arbeides godt i flere sektorer i Lillehammer kommune, men etter vår vurdering er vi 
dessverre ikke der vi burde være.  
 
Kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, tar nettopp som siktemål å jobbe langsiktig for å 
skape aldersvennlige samfunn. Som en del av kvalitetsreformen er Senteret for et 
aldersvennlig Norge opprettet. Senteret jobber med de fem innsatsområdene i Nasjonalt 
program for aldersvennlig Norge. Nettverket er en arena for kunnskapsbygging og 
erfaringsutveksling. Medlemmene er kommuner og fylkeskommuner som alle har startet 
arbeidet med kvalitets – og samfunnsreformen «Leve hele livet».  
 
En viktig del av arbeidet i nettverket er å fokusere på kunnskapsoppbygging om de 
aldersvennlige innsatsområdene: 
 

 Plan, uteområder og universell utforming 



 Medvirkning og kommunikasjon 

 Bolig 

 Transport 

 Samfunnsdeltakelse (frivillighet og kultur) 

Per 30 august 2021 er det 144 kommuner og fylkeskommuner som er medlemmer. 
Lillehammer er dessverre ikke blant disse. Medlemskapet er gratis.  
 
I møte med de demografiske endringer i samfunnet, og Lillehammer kommunes ansvar, 
mener Lillehammer Høyre at vi må satse enda mer. Vi har vanskelig for å forstå hvorfor 
Lillehammer ikke har blitt med i dette nettverket. Vi bør og må delta på alle de arenaer som 
kan bidra til at kommunen blir bedre og skaper et enda mer aldersvennlig Lillehammer. 
  
  

 
 
 
 
 


