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• Hva er utfordringene – Hva sier Perspektivmeldingen
• Det generelle reformbehovet
• Fremtidens eldre 
• Diskusjon



Perspektivmeldingen
- noen erfaringer -

Kan skape debatt                    Kan bli mer politisk Kan bli mer transparent Kan bidra mer til faglig diskusjon



Konkurranseevne

To langsiktige hovedutfordringer: 

Aldrende befolkning



Utfordring: Produktivitet

BNP-vekst per innbygger 1,2 pst per år 2016-60, omlag som i 20105-15



Nødvendig å skape forståelse for 
reformbehovet



Jobbe mer? Betale mer? Få mindre?



Privat sektor:
Konkurranse
Utdanning

Offentlig sektor:
Kommunereform
Politireform
Digitalisering
Velferdsteknologi
Skatteinnkreving

Utfordring: Lav produktivitet
Svar: Konkurransedyktig næringsliv og 

offentlige produktivitetsreformer



Lavere kvalitetsvekst

Kutt i sjenerøse velferdsordninger

Aktivitetskrav

Utfordring: For stort offentlig ansvar 

Målretting og behovsprøving

Valgfrihet og mangfold

Egenandeler

Svar 1: Mer nøktern velferdsstat



Utfordring: For stort offentlig ansvar 

Svar 2: Hvordan redusere statens utgifter?



Utfordring: For stort offentlig ansvar 
Hva skal det offentlige drive med?

Svar: Prioritere oppgaver



Utfordring: Aldrende befolkning
Svar: Bedre og større arbeidstilbud

FORSLAG TIL ILLUSTRASJON



Kilde: SSBs Holmøy, rapport 14/2014

Betydelig økt behov for 
arbeidskraft innen pleie og omsorg



Sykehjem

• Dekningsgrad for sykehjem er rundt 17,7 prosent

• Kostnadene for en sykehjemsplass: 700 000 til 850 000 (2013)

• Samme dekningsgrad krever dobling av sykehjemsplasser 
frem mot 2040
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Reform som har virket: Pensjonsreformen

• Bedre incentiver virker: Flere står lenger i arbeid

• Omfordeling av ansvar til enkeltindivider og 
arbeidsgivere – privat pensjonssparing og 
tjenestepensjon blir viktigere

• Stor langsiktig gevinst for Norge

• Få land har lykkes like godt med å reformere 
pensjonssystemet



Pensjonsalder 65 år i snitt

• Om man øker pensjonsalderen til i snitt 65 år, vil 
sysselsatte øke med 400 000, mens personer over 65 
år vil øke med 630 000

• Det innebærer en nedgang i perioden på mer enn 1 
sysselsatt per pensjonist (2,94 i 2012 – 1,89 i 2040)

• 2 scenarier: Øke pensjonsalderen eller øke 
sysselsettingen

• Kombinasjonen gir best resultater



Vi blir sunnere, men….

• Nedgang i pleiebehov i aldersgruppen 67 – 80 år

• Men vekst i gruppen over 90 år

• Flere mosjonerer daglig, andel eldre som røyker er 
nesten halvert mellom 1998 og 2008.

• SSBs tre scenarier:
– Komprimert sykelighet: Antallet friske år øker mer enn antallet leveår

– Utsatt sykelighet: Sykeligheten kommer senere, og antallet friske år 
øker like mye som antall leveår

– Forlenget sykelighet: Når levetiden øker, øker også tiden folk er syke



Bo hjemme lenger

• 90 prosent av pleieavhengige ønsker å bo hjemme

• Dersom 41 000 personer (omtrent like mange over 80 år som 
bor på sykehjem i dag) bor hjemme i 2040, vil det ikke bli 
nødvendig å bygge ut sykehjemskapasiteten fra i dag.

• 40 000 plasser (som i dag) i 2040, gir innsparing på 35 mrd.
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Økt arbeidsdeltakelse

• Pensjonistbedrifter: eksempel ”Seniorbolaget” i Värmland 
som tilbyr håndverks-, konsulent- og undervisningstjenester

• Forberede eldre arbeidstakere på økt mobilitet: 
karriereveiledning og oppdatering teknologisk

• Heve øvre grense for aldersvern og særaldersgrenser

• Full pensjonsreform også i offentlig sektor (noe er gjort)



Flere bo hjemme lenger

• Au pair: ikke-medisinsk hjelp i hjemme

• Omsorgslønn: til private som dekker omsorgsbehov som ellers er 
kommunens ansvar

• Besøkstjenester: Besøksvenn (frivillig organisert)

• Sosiale entreprenører: Bedriften Noen aktivitets- og omsorgstjenster

• Hverdagsrehabilitering: Eksempel Fredricia kommune i Danmark 
(opptreningsprogram med stor suksess)

• Kunnskap om livsstilsendringer: Prosjektet Lyst på livet (veiledning og 
Livscafeer som møteplasser samarbeid Sandefjord kommune og 
Pensjonistforbundet)

• Eldrekollektiv: bofellesskap med egne leiligheter og fellesareal og 
servicetjenester



Teknologiske løsninger
• Gi brukere mulighet til å klare seg selv

• Utnytte ressurser på en mer effektiv måte

• Skape økt trygghet for brukere og pårørende

• Skape sosiale arenaer hvor brukerne kan samhandle med 
hverandre, pårørende og pleiepersonell

• Beregninger viser store besparelser (24 til 40 000 årsverk)



Hva må til?
• Innovasjonsvilje og evne (private, offentlige, frivillige – alle må 

med)

• Kulturendring – tenke nytt og våge å prøve ut nye løsninger, 
høste erfaringer

• Spredning av informasjon om det som virker

• Økonomiske insentiver:
– Innovasjonsfond (eksempel Skottland)

– Kontantstøtte for eldre (eksempel Tyskland) 

– Skattefradrag (RUT og ROT)



Diskusjon

• Privat/offentlig

• Valgfrihet

• Nye tilbud

• Kvalitet

• Noe å lære til 
andre?

• Noe som inspirerer?

Twitter @mfasting

www.civita.no

Nyhetsbrev: www.civita.no/nyhetsbrev

Twitter: @civita_

Facebook: tankesmiencivita

Instagram: @civita_

http://www.civita.no/nyhetsbrev

