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Marianne Lundteigen (SP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyrets møte 20.
september:
Alle partier i denne salen er enige om at de eldre i Drammen skal ha
det trygt og godt. Dette kom bl.a. tydelig til uttrykk da Drammen
Pensjonistforening før valget i fjor inviterte partiene til et møte der
vi fikk anledning til å fortelle de eldre velgerne i kommunen hva vi vil
gjøre for dem de neste fire årene.
En ting som gikk igjen fra de aller fleste politikerne, var at de ønsket
å opprette et eldreombud i kommunen. Dette ble meget godt mottatt
av tilhørerne. Nå har det gått et år og ikke noe har skjedd. Dette
håper Drammen SP å få med seg de andre partiene på å gjøre noe
med.
Et eldreombud i vår kommune slik de bl.a. har i Oslo,
vil være en styrke både for kommunen selv og de eldre. Mange eldre er
beskjedne og kvier seg for å si ifra om problemer de har. Ombudet
skal derfor drive oppsøkende arbeid blant eldre og ta imot
henvendelser fra brukere og pårørende. En svært viktig oppgave vil
være å sikre kvaliteten på helse - og velferdstjenestene og å gi råd
og veiledning.
Drammen kommune vil med å opprette en stilling for eldreombud

markere seg som en kommune som tar de eldres utfordringer på
alvor. Det vil markere Drammen som en fremtidsrettet kommune som
det vil være godt å bli gammel i. Det vil være et viktig bidrag i vår
omdømmekampanje.
Tall fra SSB sier at Drammen kommune i 2010 hadde
den høyeste andel innbyggere over 70 år av alle de 10 største kommunene i Norge,
nemlig 13,4 %. Fremskrevne tall viser at antall eldre i Norge – og i
vår kommune – vil stige dramatisk i tiden fremover. Behovet for et
eldreombud vil dermed øke ytterligere i årene som kommer.
Drammen Senterparti vil derfor fremsette følgende forslag til vedtak:
Drammen Senterparti ber om at kommunen oppretter en stilling for
eldreombud i kommunen. Rådmannen bes innpasse stillingen i
budsjettet for 2017.
Svar:
Eldrerådet i Drammen kommune har en viktig funksjon og arbeider for å bedre de eldres
levevilkår på alle felt. Videre arbeider de for å formidle informasjon og gi opplysning om
tiltak og utvikling som kan gi alle eldre en trygg og innholdsrik alderdom. Eldrerådet kan på
eget initiativ eller etter initiativ fra andre ta opp saker til behandling.
Pasient- og brukerombudet i Buskerud er også et ombud for de over 80 år. Pasient- og
brukerombudet har som oppgave å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og
rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten,
og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Pasient- og brukerombudet har god kompetanse,
taushetsplikt og tjenesten er gratis.
Forslag til vedtak:
Rådmannen bes gå i dialog med Pasient – og brukerombudet om viktigheten av å følge opp
den eldre befolkningen spesielt, og følge opp Eldrerådets arbeid for de eldre i Drammen
kommune.
Jon Helgheim (FrP) fremmet følgende forslag:
”Rådmannen bes gå i dialog med Pasient – og brukerombudet om viktigheten av å følge opp den
eldre befolkningen spesielt, og følge opp Eldrerådets arbeid for de eldre i Drammen.
Saken settes opp på dagsorden i HSO-komiteen.”
Ordførers forslag til vedtak med forslaget fra FrP ble vedtatt mot 1 stemme (SP).

