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Innledende analyse av Fauske kommunes bolystprosjekts 50+ undersøkelse 

Innledning 
Undersøkelsen er gjennomført av Fauna KF/Bolystprosjektet i samarbeid med Valnesfjord 

nærmiljøutvalg.  Målgruppen i undersøkelsen er personer i bygda, født i 1964 eller eldre. 

Formålet med undersøkelsen: 

(1) Kartlegge behovet for nye boliger i Valnesfjord og Fauske kommune for øvrig, blant 

personer over 50 år (født i 1964 eller eldre). 

(2) Skaffe informasjon om hva slags boliger som frigjøres ved eventuell flytting. 

(3) Motivere grunneiere/utbyggere til å satse på nye boligprosjekter i Valnesfjord. 

Om 50+ undersøkelsen 
Liste over mulige respondenter ble mottatt fra Skatt Nord. Innsamlingen av data ble 

gjennomført som utsendt brev med spørreskjema og frankert svarkonvolutt. Antall utsendte 

skjema var 4891.  Fristen for å svare var ca 2,5 måneder. Undersøkelsen ble annonsert i 

lokalpressen. Redaksjonell omtale og purring i media ble også gjennomført. Undersøkelsen 

er anonym. Respondentene har i mindre grad unnlatt å besvare enkeltspørsmål2. 

Fauna KF og Valnesfjord nærmiljøutvalg, som har bidratt i arbeidet, besitter ikke høy 

kompetanse i utvikling, gjennomføring eller analyse av full-skala brukerundersøkelser. 

Prosjektleder har vurdert mulige feilkilder knyttet til hvert enkelt analysetema, og noen 

feilkilder finnes. Like fullt avdekker og bekrefter undersøkelsen noen viktige trender/retninger, 

som Fauna KF / Bolystprosjektet kan benytte i sitt videre arbeid. 

Kostnadene forbundet ved undersøkelsen har vært ca NOK 20.000 pluss prosjektleders 

arbeidstid (estimert til 10 dagsverk), samt ca 80 dugnadstimer. Betydelige deler av arbeidet, 

blant annet pakking av konvolutter, har vært utført på dugnad. Frankering ble gjennomført av 

Fauske kommunes servicetorg.  

Skjemaene skal etter instruks fra Skatt Nord makuleres av Fauna KF innen utgangen av året. 

Regnearket med rådata oppbevares hos Fauna KF, og holdes unntatt offentligheten fordi de 

teoretisk sett kan bidra til å identifisere enkeltpersoner. 

  

                                                           
1 Skatt Nords befolkningsgrunnlag (navn/adresselister) besto av et noe høyere antall personer. Det 
var enkelte åpenbare feil i Skatt Nords lister, enkelte konvolutter ble returnert av Posten og det reelle 
antallet utsendte konvolutter endte dermed på 489.  
2 Undersøkelsen presiserte at enkeltpersoner kunne avstå fra å besvare enkeltspørsmål. 
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Analysetema - deltakelsen 
Bolystprosjektet mottok 158 utfylte returskjema av totalt 489 utsendte. Ett skjema måtte 

underkjennes. 109 av de 157 resterende respondenter opplyser at de er gifte/samboende/ 

partnere (to personer). Ordet «respondent» brukes mange steder i analysen og utgjør ett 

returnert, utfylt og godkjent skjema. Alder på deltakende personer, inkludert ektefeller/ 

samboende/partnere: 

 Under 60 år:    45 %  

 60 til 70 år:    39 %  

 70 til 80 år:   13 % 

 80 eller eldre:     5 % 

Kommentarer: Deltakelsen er god nok til å trekke konklusjoner av tallene direkte, og i noen 

grad trekke konklusjoner for hele 50+ befolkningen. Sagt på en annen måte; antall 

respondenter er så stort at det kan sies å være representativt for 50+ husstandene i 

Valnesfjord. Det er ikke dermed sagt at alle funnene (tall) for svarene, uten videre kan gjøres 

gjeldende for hele 50+ befolkningen.  

Mulige feilkilder: Det er mulig for en manuell og anonym undersøkelse som denne, at 

personer/par har levert to eller flere besvarelser. Det finnes ingen grunn til å tro at noe slikt 

ha skjedd, i hvert fall ikke i et omfang som påvirker undersøkelsens konklusjoner.  
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Analysetema - nåværende boliger 
95 % av respondentene (157) bor i enebolig eller på gårdsbruk. 8 respondenter bor i leilighet 

eller «annet». 147 opplyser at de eier egen bolig. 8 opplyser at de leier. Et overveldende 

flertall av de yngste respondentene bor i selveid (ene-)bolig.  

Kommentarer: Svarene reflekterer bolig/eie strukturen i bygda (veldig mange selveide 

eneboliger/gårdsbruk).  

Det er få leiligheter pr innbygger/husstand i Valnesfjord, og en del av disse er bebodd av 

personer som er yngre enn målgruppen. Byggetakten for nye boliger, og leiligheter spesielt, 

har gått noe ned de siste årene3.  

Mulige feilkilder: Ingen spesielle. 

Analysetema - framtidig ønsket bosted 
114 respondenter ønsker å bli boende i overskuelig framtid. 39 ønsker seg ny bolig.  

22 respondenter ønsker seg annen bolig i Strømsnes-området. 10 ønsker seg annen bolig i 

Valnesfjord, område uspesifisert. 4+2 personer ønsker å flytte til hhv Fauske / Bodø, mens 

5+2 ser på hhv annet sted i Norge eller utlandet («syden»). 

34 av 36 respondentene som bebor gårdsbruk opplyser at ønsker å bli boende i sin 

nåværende bolig.  

9 respondenter, som har opplyst at de ikke ønsker å bytte bolig, har likevel fylt ut 

spørsmålene om ny bolig (sted/type etc). En del av disse svarene kan tilskrives uttrykte 

forbehold om «at helsa holder» for å bli boende der de bor. 

Kommentarer: Det store flertallet av respondentene ønsker å bli boende i Valnesfjord eller 

kommunen for øvrig.  Respondentene som bebor gårdsbruk er meget lojale mot nåværende 

bolig. Strømsnes er respondentenes mest etterspurte sted for ny bolig4. 

Mulige feilkilder: Noen få respondenter har opplyst to mulige, framtidige bosteder. 

  

                                                           
3 Det er bygget få nye boliger i Valnesfjord etter oppføringen av omsorgsboligene på Strømsnes 
(ISBBL, 2000), Strømsnessletta borettslag (BBL, 2006), samt første fase av Hageneshaugen boligfelt 
(privat, 2008). 
4 Se også analysetema egenskaper ved ny bolig (nytt bosted) senere i undersøkelsen. 
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Analysetema - ønsket boligtype og antall rom 
54 respondenter etterspør leilighet/leilighetsbygg som sin neste bolig. 9 ønsker ny enebolig.  

Det er i hovedsak boliger med to soverom (26) og tre soverom (11) som etterspørres5. 6 

respondenter ønsker ett soverom, mens 1 ønsker fire soverom. 

Justert mot de 39 respondentene som sier klart nei til å bli boende i nåværende bolig, er det 

et stort flertall som ønsker leilighet i Valnesfjord/Strømsnes.  

Kommentar: Svarene antas å være i samsvar med boligønsker som gjelder seniorer over 

hele landet. Målgruppen lokalt etterspør ny leilighet i Strømsnesområdet mer enn noe annet. 

Feilkilde: Noen få dobbeltavkrysninger hos respondentene har medført at Bolystprosjektet 

velger å konkludere med en tydelig trend i stedet for nøyaktige tall i denne delen av 

undersøkelsen.  

Analysetema - omsorgsboliger 
28 respondenter sier det er aktuelt å søke omsorgsbolig i Valnesfjord. 18 avviser tanken, 

mens vet-ikke gruppen er på 23 husstander.  

23 av de 28 respondentene nevnt ovenfor, har oppgitt Strømsnes som ønsket framtidig 

bosted. 

3 respondenter sier det er aktuelt å søke omsorgsbolig i annen del av kommunen. 52 

personer avviser tanken. Vet-ikke gruppen er på 22 personer. 

2 respondenter sier det er aktuelt å søke omsorgsbolig både i Valnesfjord og i annen del av 

kommunen. 

Av de til sammen 31 respondentene (28 + 3) som sier det er aktuelt å søke omsorgsbolig, er 

det 28 som eier egen bolig. 

Kommentar: Respondentene representerer en betydelig etterspørsel etter omsorgs-

leiligheter. Justert for vet-ikke gruppene, kan etterspørsel bare bli høyere. Til tross for en 

betydelig vet-ikke gruppe i disse to spørsmålene, er det dekning for å si at Valnesfjord er 

mest etterspurt som sted for omsorgsbolig blant respondentene.  

Mulige feilkilder: Ingen spesielle. 

  

                                                           
5 Treroms er med to soverom, fireroms er med tre soverom. 
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Analysetema - tidspunkt for flytting 
4 respondenter ønsker å flytte til ny bolig snarest mulig (i 2014). 2 av disse ønsker ikke å bli 

boende i Fauske kommune. De to øvrige ønsker leilighet nærmest mulig nåværende hjem 

(ikke Strømsnes spesielt, men Valnesfjord generelt).  

11 ønsker å flytte innenfor 1-5 år, 10 ønsker å flytte innenfor 5-10 år og 13 innenfor ti år eller 

mer. Hele 23 respondenter vet ikke når de skal flytte.   

10 respondenter ønsker seg nye boliger på Strømsnes (8 leiligheter og 2 eneboliger) de 

neste 10 årene. 6 respondenter ønsker ny bolig på Strømsnes men vet selv ikke når. 

7 respondenter ønsker seg nye boliger i Valnesfjord generelt (5 leiligheter og 2 eneboliger) 

de neste 10 årene. 1 respondent ønsker seg ny bolig i Valnesfjord generelt men vet ikke når 

behovet kan forventes å inntreffe. 

Kommentarer: Svarene bekrefter et behov for nye boliger for målgruppen i en noenlunde 

jevn takt. Takten kan beskrives som ca 1,7 boenheter pr år over en ti-årsperiode.  

Vet-ikke gruppen størrelse kan skyldes at flere respondenter har utsatt å vurdere tidspunkt 

for nye bolig. Folk vet ikke om helsa holder, hvordan eldre-omsorg i nåværende bolig kan 

gjennomføres i framtiden, om boligalternativene blir det de håper på, hvordan offentlig 

kommunikasjon utvikler seg, økonomi etc.  

Mulig feilkilde: Ingen spesielle. 

Analysetema - egenskaper ved ny bolig 
Respondentene ble bedt om å merke av de fire viktigste egenskapene i et utvalg på 8 pluss 

en egendefinert egenskap. Responsen ble, i rangert rekkefølge: 

 Nærhet butikk og service (52). 17 av disse opplyser Strømsnes som ønsket bosted. 

 Nærhet offentlig transport (45).  

 Muligheter for sosial kontakt (38) 

 Lave bo- og etableringskostnader (30) 

 Nærhet mosjonstilbud og rekreasjon (25) 

 Nærhet barn og annen familie (20) 

 Nærhet kafe, pub el. 

 Nærmest mulig nåværende hjem (8) 

Kommentarer: Fauske sentrum og Strømsnes innfrir de mest etterspurte egenskapene. 

Denne responsen bekreftes gjennom ønske om sted.  

Mulig feilkilde: Utvalget i undersøkelsen inneholder få valgmuligheter som f eks «lang 

avstand til andre boliger» og annet som kunne belyse eventuelle ønske om spredt bosetting.  
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Analysetema – hva skjer med eksisterende boliger når de fraflyttes 
102 respondenter opplyser at de ønsker å selge, i det åpne markedet (57) eller til nær familie 

(45). 15 ønsker ikke å svare og 9 vet ikke. 6 ønsker å leie ut. Ingen (0) planlegger å la 

boligen stå ubrukt. 

Kontrollert mot de 39 respondentene som bekrefter at de ønsker å flytte, er det 33 av disse 

som ønsker å selge dagens bolig til familie eller i det åpne markedet.  

Kommentarer: Dette innebærer at yngre personer/nye innbyggere i betydelig grad kan overta 

boliger etter respondenter som etterspør ny bolig. 

Mulig feilkilde: Ingen spesielle. 

Analysetema – informasjon om nye boligprosjekter 
42 personer har opplyst at de ønsker informasjon om boligprosjekter. 80 personer har svart 

at de ikke ønsker informasjon. 

Av de 42 nevnt ovenfor er det 23 som ønsker seg Strømsnes eller Valnesfjord for øvrig som 

nytt bosted.  

Kommentarer: Fauske kommune, Fauna KF og Valnesfjord nærmiljøutvalg forsterker i disse 

dager informasjonen om og markedsføringen av ledige boligtomter. Også private utbyggere 

kan nå få sine tomteprospekter omtalt i kommunale oversikter. www.fauske.kommune.no, 

www.saltenkom.no og www.valnesfjord.no videreutvikles for formålet.  

Boliger som selges i det åpne markedet, er i høy grad tilgjengelige som salgsobjekter på 

finn.no og i lokalpressen. Valnesfjord nærmiljøutvalg forsterker annonseringen lokalt ved 

hjelp av internett/sosiale medier. I tillegg følger Bolystprosjektet en egen plan for 

informasjon/markedsføring av tomter og boliger. 

Det er en betydelig markeds- og informasjonsmulighet knyttet til å arrangere møter i 

samarbeid med utbyggere. Direkte møter mellom utbygger og potensielle kunder ligger 

allerede i Bolystprosjektets planer. Utbyggere som vurderer å utvikle et prosjekt i Valnesfjord, 

kan få arrangert tilpassede informasjonsmøter med assistanse fra Bolystprosjektet og 

Valnesfjord nærmiljøutvalg. 

Mulige feilkilder: Ingen spesielle.  

 

 

 

http://www.fauske.kommune.no/
http://www.saltenkom.no/
http://www.valnesfjord.no/
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Analysetema – behov for rådgiving 
10 respondenter har behov for rådgiving ved salg av bolig. 17 respondenter har behov for 

rådgiving ved kjøp av bolig. Det er en betydelig overlapping mellom de to gruppene. 

2 respondenter ønsker rådgiving om utleie av bolig, og 1 respondent ønsker rådgiving om 

selv å leie. 

Kommentarer: Tallene er så lave at det generelt holder å henvise til meglere (for 

boligselgere) og Huseiernes landsforbund (for boligselgere og boligkjøpere). Ytterligere tiltak 

kan iverksettes hvis Bolystprosjektet får henvendelser, noe undersøkelsen inviterte til. 

Tallene stemmer med at få har til intensjon å leie ut nåværende bolig. 

Mulig feilkilde: Ingen spesielle. 

Analysetema – disponerer annen bolig i Valnesfjord 
103 respondenter svarer nei på dette spørsmålet. 24 respondenter disponerer annen bolig, 

hvorav 19 er utleid og 5 brukes til fritidsformål. 6 personer ønsker ikke å svare, og ingen sier 

rett ut at de eier hus som står tomme. 23 respondenter avstår fra å svare på spørsmålet. 

Kommentar: Bolystprosjektet arbeider med 61 ubrukte hus/boliger i Valnesfjord6. Denne 

undersøkelsens besvarelser reflekterer ikke et betydelig omfang ubrukte boliger. Fordi en 

god del eiere av slike hus faktisk bor utenfor Valnesfjord, er resultatet mer forståelig. 

Feilkilde: Det kan ikke utelukkes at oppmerksomhet rundt ubrukte hus har medført noe 

vegring til å opplyse om slike.  

Tallfesting av etterspørsel 
Tallfestet etterspørsel etter nye leiligheter sentralt i Valnesfjord kan, som sagt, utgjør ca 1,7 

nye leiligheter pr år i et ti års perspektiv7. De aller fleste er to i husstanden og tilhører 

aldersgruppen under 70 år. Nesten samtlige eier enebolig i bygda.  

Fauna KFs vurdering er at den delen av 50+ befolkningen som ikke besvart undersøkelsen, 

må antas å være noe mindre interessert i å flytte på seg. Undersøkelsen har sannsynligvis 

sterkest appell til de som faktisk vurderer å skaffe seg ny bolig. Gruppen som ikke har 

besvart undersøkelsen, kan uansett bare representere en økning i behovet for nye leiligheter 

sentralt i Valnesfjord. Fauna KFs forsiktig vurdering er at denne gruppen utgjør en 

etterspørsel tilsvarende 0,5 – 1 leiligheter pr år. 

                                                           
6 Tallet er på vei ned. Flere hus som stod tomme/ubrukte, har gått i markedet. Bolystprosjektet har 
avklart ca en fjerdedel av disse boligene pr mars 2014. 
7 Satt filter er «ønsker ikke å bli boende», «ønsker fortsatt å bo i Valnesfjord, herunder Strømsnes», 
samt ønsket tidspunkt for flytting fra «snarest mulig - 10 år ». 
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Gruppen som ikke har opplyst når de ønsker ny bolig, kan også bidra til å øke den tallfestede 

etterspørselen. Etterspørselen må også justeres ned som følge av at folk dør og frigjør 

eksisterende, brukbare seniorboliger til andre. Det er vanskelig å tallfeste slike forhold. 

Fauna KFs forsiktige, samlede vurdering av behovet for nye boliger for 50+ gruppen anslås å 

ligge mellom 1,5 til 3 leiligheter/år. Undersøkelsen bekrefter at det er grunnlag for å gå videre 

med undersøkelsens resultater på følgende måter: 

 Orientere Fauske kommune og utbyggere om undersøkelsens utfall/resultater. 

 Invitere valnesfjerdinger til å melde seg som interessenter for nye boliger. 

 Sørge for at utbyggere og interessenter møtes (direkte markedsføring). 

Konklusjon  
Valnesfjords 50+ generasjon eier i hovedsak sin egen enebolig. De fleste respondentene 

ønsker å bli boende i overskuelig framtid, men 39 respondenter sier de ønsker seg en annen 

bolig. Strømsnes er mest etterspurt, noe som bekreftes både av svar som går på geografi, 

men også svar vedrørende framtidig boområdets egenskaper. Av boligtyper ønsker 

respondentene primært leiligheter med to-tre soverom, også omsorgsboliger. Det kan 

forventes en jevn etterspørsel etter boliger sentralt i Valnesfjord i årene som kommer. Hvis 

det bygges og selges nye boliger til undersøkelsens målgruppe, vil det medføre at et 

betydelig antall brukte eneboliger havner i markedet. 

I framtiden kan det høye antallet eldre personer i (ikke-tilpassede) eneboliger medføre 

utfordringer for omsorg.  

Vet-ikke gruppene er store på en del sentrale spørsmål. Bolystprosjektet vil derfor invitere 

mulige kjøpere av nye boliger til å tegne seg, og på den måten skaffe utbyggere sikrere 

informasjon om kjøpergruppen. 

Anbefalinger til Fauske kommune 
Fauna KF anbefaler følgende: 

 Fauske kommune fortsetter arbeidet med utviklingen av Furnes Nord, og vurderer 

området også for også for leilighetsbygg og eventuelt nye omsorgsboliger. 

 Areal sentralt i Valnesfjord (Strømsnes) settes av til utbygging av boliger. Fordi 

Valnesfjord allerede har mange tomter som egner seg for eneboliger, er det riktig å 

fokusere på noen nye tomter til sentrumsnære leiligheter/leilighetsbygg for årene som 

kommer. Dette forsterkes ved at også personer under 50+ og tilflyttere uansett alder 

kan forventes å etterspørre leiligheter. 
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Erfaringer for Fauske kommune eller andre kommuner 
Det er mulig å gjennomføre en nyttig, men enkel og billig spørreundersøkelse over et 

avgrenset tema som framtidig boligbehov for personer over 50 år i et lite lokalsamfunn. 

Tydelig markedsføring av undersøkelsen og lokalt engasjement må til. Fauske kommune bør 

vurdere å gjenta prosedyren for Sulitjelma, for å øke kunnskapene om behovene der. I en 

avgrenset undersøkelse i Sulitjelma, kan manuell behandling og dugnad gjennomføres som 

for Valnesfjord.  

En tilsvarende undersøkelse for Fauske sentrum/hele kommunen, kan bli en helt annerledes 

utfordring fordi tilstrekkelige dugnadsressurser neppe er tilgjengelig på samme måte.  

50+ undersøkelsen var spesielt tilpasset målgruppen eldre personer. Elektronisk behandlede 

undersøkelser antas å ha begrenset verdi fordi en stor andel av 50+ respondentene ikke vil 

svare.  

Slike undersøkelser antas å ha nytteverdi for helse- og omsorgsplanleggere fordi 

undersøkelsene kan avdekke konkrete behov og ikke minst hvordan brukerne ser på eget 

omsorgsbehov. 

En undersøkelse som denne kan naturligvis kombineres med levekårsundersøkelser og 

andre undersøkelser i offentlig regi.  


