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Diskusjonssak 

Sak 13/21 Hvordan løfte 
eldrepolitikk i valgkampen 
 

Dette er det som er vedtatt i SVs nye arbeidsprogram om Eldre 

Eldre mennesker skal ha det godt i Norge, men store variasjoner i levevilkår, alder og helse 

innebærer store utfordringer for utjevningspolitikk. SV vil ta tak i dette. For at eldre skal få bo 

i eget hjem og mestre hverdagen selv så lenge som mulig, trengs tilrettelagte boliger, 

transportmuligheter og gode offentlige hjemmetjenester. Alle bør få reell innflytelse på 

hvilke tjenester de skal få. Trygg økonomi når vi blir eldre, syke eller alene, er viktig for 

livskvalitet og muligheten til gode og deltagende liv i alle livets faser.  For å styrke eldres 

muligheter for et godt liv uten isolasjon, må flere sektorer samarbeide om blant annet å 

videreutvikle eldresentrene, gi tilgang til eldrevennlig kollektivtransport, bistand til innkjøp, 

tilgang til kulturelle aktiviteter, tilgang og kompetanse til digitale hjelpemidler og 

kommunikasjonssystemer. En helhetlig politikk for helse, tannhelse, kosthold og 

medisinering. samt tiltak mot vold" . 

 SV vil:  

• Prioritere eldrepolitiske tiltak som reduserer levekårsforskjeller.  

• Ha mer valgfrihet. Eldre som trenger offentlige tjenester bør ha mer innflytelse over 

hva tiden skal brukes til, og når de vil ha hjelp. 

• At eldrepolitiske tiltak og tjenester skal finansieres gjennom offentlige budsjetter og 

lavest mulig egenandeler.  

• At eldreomsorgen blir drevet av det offentlige og ideelle organisasjoner, og sikre at 

det ikke blir mulig å ta profitt av velferdsgoder.  

• Sikre finansieringen av flere sykehjemsplasser og sikre bemanning som ivaretar 

beboernes behov.  

• At eldre som bor hjemme skal motta tilstrekkelige hjemmetjenester, sikre 

oppbemanning i hjemmesyketjenester i kommunene.  

• Legge til rette for at eldre kan bo hjemme og opprettholde et aktivt og selvstendig liv 

gjennom universelt utformede omgivelser og utbedring av eksisterende boligmasse. 

Det skal bygges varierte boformer for eldre og mennesker med demens. 

• Videreføre det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Øke bruk av 

velferdsteknologi som gir økt trygghet og selvstendighet og sørge for god opplæring, 

tverrfaglig samarbeid og tilgjengelig støttepersonell. 

• Sikre at utdanningsinstitusjonene på alle nivå har økonomi og kapasitet til å dekke 

behovene for rekruttering og videreutdanning av fagfolk i eldreomsorgen  

• Kartlegge omfanget av vold mot eldre og øke innsatsen for effektive mottiltak 
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• Kartlegge menneskerettighetssituasjonen på sykehjem og hjemmetjenester, og sette 

inn nødvendige tiltak. 

• Ha flere gode dagaktivitetsplasser for at enslige eldre får et sosialt liv 

• Styrke samboergarantien på institusjon, for at par skal ha mulighet til å bo sammen 

• Ha fullgodt tegnspråklig tilbud i eldreomsorgen og at eldre skal kunne søke plass hos 

en annen kommune dersom bostedskommunen ikke har tegnspråklig tilbud 

 

 

Tekst til løpeseddel om eldre, skrevet av eldrepolitisk gruppe i 
Oslo SV 

 

TIL DEG SOM ER 70 OG VEL SÅ DET: 

SV er partiet for deg! 

Hele livet har du fått erfare at:  

RETTFERDIGHET, VELFERD, MILJØSIKKERHET, LIKESTILLING OG FRED verken oppnås eller 

sikres uten politisk kamp og engasjement. 

SV bærer med seg visjonene og kjemper videre for det samfunnet som brede folkelige 

bevegelser har utviklet og forsvart opp gjennom tidene. 

Kanskje du er eller har vært med i en eller flere av disse bevegelsene, kanskje du er 

sympatisør ? 

Mange over 70 vil kunne dra kjensel på egne ungdommelige visjoner i SVs 

program - politikk som også tar vare på barnebarnas og oldebarnas interesser! 

 

Vis ditt engasjement ! 

La etterkommerne arve et godt samfunn! 

STEM SV! 

 

EKSEMPLER PÅ NOEN SV-SAKER KNYTTET TIL ULIKE BEVEGELSER 

Gjennom et samspill mellom brede, folkelige bevegelser og politiske partier har Norge 

utviklet seg til et fredelig velferdssamfunn med relativt små sosiale forskjeller. Den folkelige 

oppslutningen om rettferdig fordeling er stor, og miljø- og klimabevegelsen er i sterk vekst. 

Kvinnebevegelsen har stadig sterkere fotfeste. Antirasistiske markeringer samler mange, og 

fredsbevegelsen har god tilslutning i kampen mot atomvåpen.  
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Likevel ser vi i dag at de sosiale forskjellene øker, sosial dumping sprer seg, velferdsordninger 

svekkes,  avskaffelse av deltid og likelønn gjennomføres ikke,  klima- og miljøpolitikken er 

svak, og kampen mot USAs direkte militære engasjement i nordområdene må kjempes om 

igjen.  Minoriteter, innvandrere og flyktninger opplever rasisme og diskriminering i arbeidsliv 

og hverdag. 

SV ønsker å mobilisere alle krefter for å snu utviklingen, blant annet ved å videreutvikle 

samarbeidet med de brede, folkelige bevegelsene. 

 

➢ Faglige rettigheter og fordeling - samarbeid med fagbevegelsen 
Kampen mot sosial dumping og forsvar av faglige rettigheter intensiveres. 

Velferdstjenestene skal ikke overlates til marked og private profitører. Boligpriser skal 

reguleres. Gratis SFO. Tannbehandling som del av folketrygdordningen. Mer skatt til de med 

høye inntekter og store formuer, redusert skatt til lavinntektsgruppene Lave egenandeler på 

helse- og omsorg . Løpende pensjon i folketrygden reguleres på linje med lønnsveksten. 

 

➢ Klima og miljø - samarbeid med miljøbevegelsen 
Den globale oppvarmingen gjør at miljø- og klimapolitikk er av eksistensiell 

art. De unge engasjerer seg spesielt sterkt, og Besteforeldrenes klimaaksjon får flere 

medlemmer. CO2- utslippene skal stoppes og global oppvarming forhindres. SVs Grønn ny 

Deal bygger på klima- og miljøbevegelsens krav og erfaringer.  

 

➢ Kvinners rettigheter - samarbeid med kvinnebevegelsen 
Likelønns utvikling for kvinner og menn. Hele, faste stillinger som norm i 

alle sektorer. 6-timersdag/30-timersuke skal bli normalen. Verne og videreutvikle retten til 

selvbestemt abort. 

 

➢ Likeverd - samarbeid med antirasistiske og humanitære organisasjoner 
SV er det partiet som på Stortinget har markert seg tydeligst som et antirasistisk og 

inkluderende parti. SV vil ha et samfunn fritt for diskriminering og en human 

flyktningepolitikk. Innvandrere og flyktninger utgjør en betydelig og livsviktig ressurs. Dersom 

alle reiste ut av landet, ville helsevesenet, renholds- og hotellbransjen utsettes for en 

lammende personalmangel. 

 

➢ Nei til atomvåpen - samarbeid med fredsbevegelsen 
SV fikk gjennom at Norge sluttet seg til internasjonalt forbud mot klasevåpen. Nå står 

kampen om tilslutning til FNs internasjonale forbud mot atomvåpen. Fredsopposisjonen 

forhindret i 1960-årene utplassering av atomvåpen i Norge. Solbergregjeringen vil tillate at 

USA kan bygge ut baser og installasjoner flere steder i Nord-Norge. Dette må stoppes. 
 


