Norsk demografisk forening

Norsk demografisk forening (NDF) ble opprettet i 1974. Foreningen har til
formål å fremme innsikten i og interessen for befolkningsspørsmål i Norge.
Foreningen skal virke for størst mulig kontakt mellom norske demografer
innbyrdes og mellom norske og utenlandske demografer. NDF arbeider også
for å spre demografisk kunnskap utover fagmiljøene. Foreningen har i overkant av 100 medlemmer som studerer, arbeider med eller interesserer seg for
demografi.
Vil du bli medlem?
Som medlem av Norsk demografisk forening blir du løpende informert om
arrangementer og publikasjoner. Hvert annet år mottar du Scandinavian
Population Studies med et utvalg papere fra det sist avholdte nordiske demografiske symposium. Medlemskontingenten er for tiden kr 100 pr år.
Send en e-post med navn, stilling/yrke, institusjon/arbeidsgiver og
postadresse til demografiforeningen@ssb.no
Norsk demografisk forening
Seksjon for demografi og levekårsforskning
Statistisk sentralbyrå,
Postboks 8131 Dep.
0033 Oslo
Internett: www.demografi.no
E-post: demografiforeningen@ssb.no
Telefon: 21 09 00 00
Bruk helst e-post ved alle henvendelser.
Les mer om demografi og demografisk forskning
i Norge på foreningens nettsted.
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En aldrende befolkning
– Ressurs eller belastning?

En aldrende befolkning
Norsk demografisk forening inviterer til Demografisk
Forum 2006 "En aldrende befolkning - Ressurs eller
belastning?". Seminaret har som tema ulike sider knyttet
til morgendagens eldre.
De første baby-boomerne har fylt 60 år, og generasjonene
født etter 1946 er på vei inn i pensjonisttilværelsen.
Hvordan ser den demografiske fremtiden ut? Hvilke
forventninger har morgendagens eldre til ulike deler av
alderdommen?
Det er flere som lever lenger og behovet for omsorgstjenester er i endring. Hvilken rolle vil familien ha i
morgendagens omsorg?
Samtidig som arbeidsstyrken blir stadig eldre, er behovet
for arbeidskraft økende. Er det mulig å forlenge arbeidslivet? Ønsker de eldre å jobbe lenger? Er det plass til de
eldre i arbeidslivet?

TID: 20. oktober 2006, kl. 08.45-14.50

Program
Møteleder: Eva Birkeland, tidligere direktør i Rikstrygdeverket

kl.
08.45

Registrering og kaffe

09.15

Velkommen

09.30

Den demografiske fremtiden
Helge Brunborg, forsker Statistisk sentralbyrå

10.15

Kaffe

10:30

Morgendagens eldre – behov og forventninger i
ulike deler av alderdommen
Britt Slagsvold, forsker NOVA

11:15

Helse-, pleie- og omsorgsektorens betydning i et
aldrende Norge
Bjørg Langset, førstekonsulent Statistisk sentralbyrå
Erling Holmøy, forsker Statistisk sentralbyrå

11:45

Lunsj i Statholdergaardens krostue

13:00

Arbeid og pensjonering - ønsker de eldre å jobbe
lenger?
Per-Erik Solem, forsker NOVA

STED: Statistisk sentralbyrås auditorium i Kongens gate 6 i
Oslo sentrum.

Kaffe
PÅMELDING: Deltakelsen er gratis, men på grunn av plassbegrensning og lunsjservering er det bindende påmelding
innen fredag 13. oktober. Påmelding til Liv Hansen, e-post
lha@ssb.no eller telefon 21094869.
Seminaret er finansiert av Norges forskningsråd og arrangert
med støtte fra Statistisk sentralbyrå.

13:30

Alder og produktivitetsulikheter
Vegard Skirbekk, forsker IIASA, Wien

14:00

Fremtidens arbeidsliv – Er det plass til de eldre?
Bjørg Aase Sørensen, forsker AFI

14:50

Slutt på programmet

