
I 
løpet av knappe ti år vil 
befolkningsveksten og sterk 
vekst i andelen eldre i Norge 
skape behov for mer en 
30.000 flere årsverk i helse- 
og omsorgssektoren, dersom 

arbeidet skal utføres som i dag. 
Det er en vekst på nesten 25 pro-
sent.

Bare Tromsø kommune vil 
trenge 800 flere ansatte i helse- og 
omsorgssektoren i 2026 enn i 2016 
– en økning fra 2000 til 2800 hel-
searbeidere på få år. I Tromsø vil 
antallet personer på 75–84 år bli så 
godt som fordoblet (80 prosent 
vekst) og føre til kraftig oppsving 
i behovet for helse og omsorgstje-
nester.

Ordfører Kristin Røymo (Ap) i 
Tromsø mener kommunene vil bli 
avhengig av frivillige.

– Vi kommer ikke til å ha folk 
nok til å ivareta de tjenestene vi 
må yte, sier Røymo.

En vekst på 80 helsearbeidere 
hvert år i ti år bare i Tromsø, er mer 
enn hun tror er mulig å få til. 

– Det er sannsynligvis umulig, 
sier hun.

Vil systematisere
Røymo vil forberede den store 
befolkningsveksten i Nord-Norges 
største by blant annet ved å trekke 
inn frivillige til å gjøre noen av 
oppgavene i helse- og omsorgs-
sektoren.

– Min vurdering er at vi i løpet 
av få år er helt avhengige av, på 
systematisk vis, å organisere hel-
sevesenet også med frivilligheten 
inne. Kommunene kommer ikke 

til å kunne ivareta alles behov i 
fremtiden, det ser vi.

Røymo mener det er mulig å 
hente betydelig hjelp fra nabola-
gene, både i Tromsø og i landet.

– Det finnes hundretusener av 
mennesker i Norge som gjør veldig 
mye bra på frivillig basis, mennes-
ker i alle aldere. Kommunene vil 
trenge et sterkere samarbeid med 
disse. 

Røymo vil også trekke studen-
tene inn i eldreomsorgen, gjen-
nom å bygge sykehjem og pleie og 
omsorgssenter sammen med stu-
dentboliger. 

– Studentene kan bo billig, mot 
at de jobber frivillig et visst antall 
timer per måned. Dette vil være 
aktuelt for oss, sier hun. 

Dårligere alternativer
– Kapitulerer dere ikke, når dere vil 
begynne å trekke inn frivillige?

– Nei, tvert i imot. Alternativet 
vil være at vi øker skattene vanvit-
tig mye, og at vi må kreve at folk 
utdanner seg innen helse- og 
omsorgsarbeidet. Det er ikke 
veien å gå. Andre snakker om at 
man kan løse oppgavene ved å pri-
vatisere. Men vi får jo ikke flere 
sykepleiere av å privatisere, sier 
Røymo.

– Mener du at arbeid som i dag er 
lønnet, vil måtte gjøres gratis i 
fremtiden?

– Jeg tror ingen ser for seg at fri-
villige skal overta utlevering av 
medisiner og annet faglig arbeid. 
Men mange er bekymret for at 
eldre mennesker er ensomme, for 
at det ikke er noen der fra syke-
pleieren går den ene dagen, til hun 
kommer neste dag. Kanskje kan 
noen komme å måke trappen og å 
gå en tur, å lage middag, eller å ta 
en kaffe. Det er enormt mye helse 
i en kopp kaffe, sier Røymo.

Tromsø-ordføreren vil i høst 
presentere en frivillighetsmelding 
for bystyret. Selv om det frivillige 
arbeidet er gratis, vil det ifølge 
Røymo kreve en del å organiserer 
dette arbeidet.

– Vi har ikke mer enn tiden og 
veien for å finne strukturer og løs-
ninger, sier hun.

Tromsø sliter allerede i dag 
med bemanningen i helsesekto-
ren, og har en manko på 20–40 
sykepleiere i kommunen.

Gjengs i kommunene
Tromsø kommune er ikke alene 
om å rette blikket mot frivillige, 
ifølge arbeidslivsdirektør Tor 
Arne Gangsø i i kommunenes inte-
resseorganisasjon KS.

– I veldig mange kommuner 
pågår det nå en god dialog med fri-
villig sektor. Nesten alle kommu-
ner er interessert i å utløse frivillig 
innsats, sier han.

Mange kommuner har ifølge 
Gangsø etablert frivillighetssentra-
ler, som organiserer og legger til 
rette for det arbeidet frivillige gjør.

– Ensomhet er et stort problem, 
og her er det mange måter å enga-
sjere innbyggerne i en kommune 
på, sier Gangsø.

Han viser blant annet til sin 

egen bostedskommune, Vågå, der 
friske, aktive eldre kjører mat 
rundt til andre eldre.

– Bruken av frivillige kan vel fort 
komme til å erstatte det som skulle 
vært betalt arbeid?

– Her er nok mange oppgaver der 
enkeltindivider kan delta, uten at 
de gjør eller overtar oppgavene til 
leger eller sykepleiere eller andre 
faglige oppgaver. Vi må føre en dia-
log med frivillig sektor om hvordan 
kommunene kan legge til rette for 
at engasjementet som er blant folk 
kommer til nytte, sier Gangsø.

Synes det er galt 
Generalsekretær Stian Slotterøy 
Johnsen i Frivillighet Norge 
mener det er galt hvis kommu-
nene planlegger å basere seg fri-
villig arbeid.

– Det er en økende trend at 
myndigheter peker på frivillig 
sektor som en del av løsningen for 
velferdstilbudet i fremtiden, sier 
han. Frivillighet Norge består av 
vel 300 medlemsorganisasjoner, 
de organiserer 50.000 lag og for-
eninger, og jobber med disse orga-

nisasjonenes rammebetingelser.
– Frivillighet Norge er opptatt 

av at kommunene ikke skal bruke 
frivillige for å kutte og spare pen-
ger. Skal man bruke frivillige, må 
det være fordi frivilligheten tilfø-
rer noe mer, og ikke for å gjøre 
oppgaver som tidligere har vært 
lønnet. Det vil ikke fungere – da 
tror jeg ikke folk vil stille opp som 
frivillig, sier han.

– Hva kan frivillige gjøre for kom-
munene?

– Jeg tror absolutt at frivillige 
kan forebygge behov for kommu-
nenes tjenester, blant annet som 
besøksvenner. Ikke minst kan man 
bidra ved at mennesker som står i 
fare for å bli ensomme, selv deltar 
som en viktig ressurs, en vinn-
vinn-situasjon. Det er mange 
måter man kan samarbeide på som 
bidrar til å møte velferdsbehovene.

Den frivillige arbeidsinnsatsen 
utgjør tett opp mot 148.000 års-
verk, ifølge SSB, men størstedelen 
skjer innen kultur og fritidsorga-
nisasjoner.
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Må ha frivillige   
for å takle  
eldrebølgen 
Kommunene kommer ikke til å klare sine   
helse- og omsorgsforpliktelser i nær fremtid 
uten hjelp av  frivillige, mener Ap-ordfører  
Kristin Røymo i Tromsø.
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Vi kommer ikke til  
å ha folk til å ivareta 
de tjenestene vi  
må yte
Kristin Røymo, ordfører i 
Tromsø (Ap)



Både studenter og frivillige må til 
for at befolkningen skal få nok 
hjelp i fremtiden, mener Tromsøs 
ordfører Kristin Røymo. 
Foto: Lars Åke Andersen   
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Anslag for befolkningsutviklingen

i Norge. Millioner innbyggere.
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Prosjektdirektør Rogaland
OBOS Rogaland planlegger for stor aktivitet innen eiendomsutvikling. Som et ledd i vår videre  

utvikling søker vi etter en ambisiøs prosjektdirektør som skal være ansiktet utad for OBOS sine 

aktiviteter i regionen. Som prosjektdirektør for OBOS Nye Hjem får du lederansvar for prosjektledere  

og boligselgere, og ansvar for arbeidet med å utvikle nye eiendommer og prosjekter i regionen. 

For å lykkes i rollen må du ha kommersiell teft og kjenne det lokale eiendomsmarkedet,  

både innenfor bolig og næring. 

Les mer om stillingene på obos.no/jobb eller mercuriurval.com

LEDELSE – EIENDOMSUTVIKLING – PROSJEKT

Ta kontakt med Mercuri Urval Board & Executive ved Direktør Geir Lislerud tlf. 975 59 052,  

eller Senior Konsulent Ottar Skeide tlf. 975 59 043 for en uforpliktende samtale. Du kan vise  

interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad via mercuriurval.no innen 28. august. 

Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


