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Beiarn kommune 
Meløy kommune 
Saltdal kommune 
 
Bodø 23. oktober 2019 
 
 
Om forskingsprosjektet «Aldring i rurale strøk» 
 
Tusen takk for positivt svar på vår henvendelse om å delta i forskningsprosjektet «Aldring i 
rurale strøk». Vedlagt følger nærmere informasjon om forskningsprosjektet. 
 
Bakgrunn: Forskningsprosjektet gjennomføres på oppdrag av Helsedirektoratet og har 
varighet fra oktober 2019 til juli 2020. Prosjektet tar utgangspunkt i regjeringens strategi for 
et aldersvennlig samfunn, og det faktum at Norge i løpet av de nærmeste 20 årene vil 
oppleve en betydelig økning i både antall og andel eldre over 67 år. Denne demografiske 
utviklingen vil berøre alle norske kommuner, men i ulik grad, men det antas at særlig 
distriktskommuner vil merke aldringen av befolkningen og de utfordringer (og muligheter) 
som følger med. Prosjektet skal skaffe til veie mer kunnskap om hvordan aldringen i 
kommuner med en høy andel framtidige eldre vil fortone seg.  

 
Forskningsmetode: Prosjektet vil gjennomføre en todelt 
undersøkelse: 1) en kartlegging av kommunenes tiltak og 
planer i tre utvalgte kommuner i Nordland med en 
forventet høy andel eldre i 2030-2040. Vi har, i samråd 
med Helsedirektoratet, henvendt oss til de tre 
kommunene Beiarn, Meløy, og Saltdal kommune med 
spørsmål om deltakelse, og alle tre kommuner har svart 
positivt. Vi ønsker å gjøre noen intervjuer med et lite 
utvalg kommunale representanter, og vi ønsker å kunne 
undersøke kommunens offentlige plan- og 
strategidokumenter som har til intensjon å si noe om 
aldring og alderdom i fremtiden i kommunen. 2) 

Intervjuer med et utvalg personer i aldersgruppen 55+ om deres fremtidsbilder som eldre i 
kommunene. Undersøkelsen vil også analysere forholdet mellom personer 55+ sine 
forventninger og kommunenes tiltak og planer. 
 
Praktisk gjennomføring: Datainnsamlingen starter opp i oktober/november og vi vil først 
innhente aktuelle planer og strategier i kommunene for en gjennomgang av disse. Etter 
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hvert vil vi også ta kontakt for gjennomføring av intervjuer med 2 eller 3 kommunale 
representanter (intervjuer på inntil en times varighet). I februar/mars 2020 vil vi 
gjennomføre intervjuer med et utvalg innbyggere i aldersgruppen 55+. Forskningsrapporten 
skal være ferdig og oversendes Helsedirektoratet innen 30. Juni 2020.  
 
Som takk for deltakelsen vil vi gjerne tilby hver deltakerkommune muligheten for en 
presentasjon av foreløpige resultater en gang på vårparten når analysene nærmer seg ferdig 
(sannsynligvis i mai). Dette kan tilpasses kommunens ønske, men vi tror for eksempel at en 
workshop på 2-3 timer med presentasjon og refleksjon med utgangspunkt i 
forskningsprosjektets problemstillinger og foreløpige resultater, kunne gi gjensidig læring og 
nytte.  
 
Dette kan vi om ønskelig komme tilbake til når nærmere avtaler gjøres.  
 
Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.  
 
Kontaktopplysninger: 
Seniorforsker Therese Andrews, (epost tan@nforsk.no, telefon 97107893)  
Seniorforsker Kjersti Granås Bardal (kgb@nforsk.no, telefon 41322114) 
Seniorforsker Trond Bliksvær (prosjektleder) (epost: tbl@nforsk.no, telefon 95075408) 
 
Vi ser frem til et godt og lærerikt samarbeid. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Trond Bliksvær 
 
Prosjektleder, Nordlandsforskning 
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