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Innledning
Eldrerådet er et folkevalgt organ med hjemmel i kommuneloven. Rådet er valgt av kommunestyret og uttaler 
seg i saker som gjelder de eldre. Personer som representerer de eldre og har spesielt fokus på deres interesser 
er ofte underrepresentert i folkevalgte organer. Av den grunn er det ikke en selvfølge at deres synspunkter vil 
inngå i saksgrunnlaget når politiske vedtak fattes. Ordningen med et eget eldreråd veier til en viss grad opp for 
et demokratisk underskudd i tradisjonelle politiske organer.

Rådets arbeid blir regulert i forskrift om medvirkningsordninger. Det følger av forskriften § 2 femte ledd at rådet 
skal utarbeide en årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Rådet ble konstituert 22. oktober 2019. 
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Sammensetningen av rådet

Representanter fra interesseorganisasjoner

Arild Wilberg (Mjøndalen Rotary)

Thore Steffensen (Svelvik pensjonistforening)

Magne Gulbrandsen (Pensjonistforbundet Nedre Eiker)

Rune Bugge Persson (Drammen pensjonistforening)

Aslaug Brandt Trondsen (DOB/Nettbuss pensjonistforening/jernbanepensjonistenes forening)

Odd Rune Helgeland (Konnerud pensjonistforening)

Harald Ferling Lund (Jernbanepensjonistenes forening)

Linda Vestgarden (Fagforbundet, pensjonistutvalget)

Varamedlemmer i numerisk orden

1. Liv Karin Holter (Svelvik pensjonistforening)

2. Gudrun Ustad (Pensjonistforbundet Nedre Eiker)

3. Erik Dalheim (Drammen Rotary)

4. Randi Soltvedt (Svelvik pensjonistforening) 

Kommunestyrets representanter  

Kari Palm (MDG)

Ana Maria Silva-Harper (H)

Kari Alvim (SP)

Varamedlemmer i numerisk orden

1. Ole Lønseth (AP)

2. Ellinor Sibbern Moen (SP)

3. Knut Falck Bergan (FRP)

Arild Wilberg er leder av rådet. Nestleder er Aslaug Brandt Trondsen.
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Nøkkeltall

Antall møter Antall saker Antall orienteringer

8 40 37

Møtevirksomheten i 2021 har, som i 2020, vært preget av koronapandemien. Av 8 gjennomførte møter har kun 
2 blitt avholdt som fysiske møter. Det ble også avholdt to arbeidsmøter som fysiske møter – hhv. 12/1 og 19/8.

Øvrige møter har blitt gjennomført som digitale fjernmøter. 

Alle møtene i eldrerådet er åpne møter. Når møtene avholdes som fjernmøter blir de strømmet og kan følges 
på Drammen kommunes nettside. 

Tidspunkt for møter og alle saksdokumenter er tilgjengelig i innsynsløsningen på kommunens nettside og kan 
leses og lastes ned i sin helhet.

Reglement

Eldrerådet vedtok i sak 13/21 i sitt møte 25.02.21, et reglement for eldrerådet. Dette ble endelig vedtatt i sak 
27/21 i kommunestyrets møte 23.03.21.

Reglementet ble vedtatt slik (kan også ses på Drammen kommunes nettside):

Reglement for eldrerådet vedtas slik:

Rådets virkeområde

• Formålet med rådet er å sikre at målgruppen gis innflytelse i saker som er særlig viktige for dem. 

• Rådet er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven § 5-12 med tilhørende forskrift.

• Eldrerådet er et forvaltningsorgan i henhold til forvaltningsloven. Rådets medlemmer har derfor 
taushetsplikt etter forvaltningsloven. Ref. punkt 5.2.10 i veilederen.

• Et eldrerådsmedlem som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen 
eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i rådet. Dette gjelder ikke 
ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan i 
rådet. Bestemmelsene i forvaltningsloven om inhabilitet gjelder også, med de særreglene som står i 
kommuneloven. Ref. punkt 5.2.6 i veilederen.

• Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre som sitter i 
folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og plikter som andre folkevalgte. 
Ref. punkt 1.2 i veilederen.

• Rådet er et rådgivende organ. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som angår de eldre. Uttalelser fra 
rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

• Rådet kan avgi høringsuttalelser på selvstendig grunnlag.

• Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår de eldre.

• Rådet kan arrangere høringer om saker de har til behandling, og kan innkalle/invitere hvem de måtte ønske til 
å møte for rådet. 

• Rådet kan drive informasjonsarbeid. 

• Rådet har ingen beslutningsmyndighet i politiske saker, men kan komme med uttalelser i saker som skal til 
videre politisk behandling.
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Saksbehandling i rådet

• Politisk sekretariat sørger for innkalling til rådets møter, i samarbeid med rådets leder.

• Saker som gjelder de eldre skal legges fram for rådet i så god tid før saken avgjøres endelig, slik at rådets 
uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

• Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp og opplæring. 

• Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret.

• Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer gjelder for rådets arbeid i den grad det er 
hensiktsmessig.

• Rådsmøtene starter med åpen post. Organisasjoner med tilhørighet til Drammen kan orientere om temaer 
som opptar medlemmene. Ordningen er begrenset til 20 minutter. Tema bør som hovedregel gjelde 
kommunale forhold og ha en generell karakter. 

• Eldrerådet har inntil 5 minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter og kommunestyremøtet, dette til de 
saker fra rådet som skal behandles i møtet.

• Kommunestyret bevilger nødvendige midler til rådets virksomhet. Rådet skal ha anledning til å uttale seg før 
kommunestyret tar en avgjørelse i saken.

• Rådets leder disponerer budsjettet.

Forskrifter om rådene er vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019, og Drammen 
kommune har utarbeidet egen veileder for rådets arbeid datert 9. september 2019. Det er denne veilederen det 
er referert til i noen av punktene over.

Ikrafttreden
Dette reglementet trer i kraft fra vedtaksdato i kommunestyret. Reglementet kan endres av kommunestyret 
selv. Rådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet.

Uttalelser til saker 

Eldrerådet er et rådgivende organ. Rådet skal forelegges saker som er særlig viktig for de eldre. Uttalelser 
fra rådsmøtene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som tar endelig avgjørelse i saken. 
Nedenfor gjengis noen av uttalelsene rådet har utarbeidet.

Avtaler med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale
I sak 2/21 kom eldrerådet med følgende uttalelse til saken før den ble behandlet i hovedutvalg for helse, sosial 
og omsorg, partssammensatt samarbeidsutvalg og kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak med nytt punkt 3:

• Drammen kommune tilslutter seg rammeavtalen ASA 4313

• Ved utlysning av nye driftstilskudd eller utlysning av driftstilskudd som følge av at fysioterapeut går av 
med pensjon eller avslutter sin virksomhet, lyses tilskuddet /hjemmelen ut etter rammeavtalen mellom 
Kommunenes Sentralforbund og fysioterapiforbundene, ASA4313 o Selskapsavtaler etter Drammensavtalen 
fases gradvis ut etter hvert som fysioterapeut tilknyttet driftsavtale går av med pensjon eller avslutter sin 
virksomhet

• Tilgang på fysioterapeuter er for lav, med lang ventetid. Antall fysioterapeuter med kommunal 
hjemmel må økes spesielt med hensyn til behov på rehabilitering/sykehjem.
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Plan for allmennlegetjenester i Drammen kommune
I sak 3/21 kom eldrerådet med følgende uttalelse til saken før den ble behandlet i hovedutvalg for helse, sosial 
og omsorg, partssammensatt samarbeidsutvalg og kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak med nytt punkt 5 og 6:

1. Plan for allmennlegetjenester Drammen kommune 2021-2024 tas til orientering

2. Rådmannen kommer tilbake med sak om opprettelse av kommunalt fastlegekontor 

3. Rådmannen kommer tilbake med sak om tilskudd til ombygging og tilrettelegging av eksisterende legekontor 
for å kunne ta imot nye fastleger 

4. Økonomiske konsekvenser utredes nærmere, og iverksetting av tiltak vurderes i ordinære budsjettprosesser 
ved behandling av tertialrapporter eller årsbudsjett. 

5. En fin plan med kjent kunnskap/ informasjon og beskrivelse av utfordringer. Det forventes mer 
forpliktende og konkrete tiltak for å løse denne varslede krise. 

6. Viktig å oppbemanne legedekningen på våre sykehjem i tråd med kommende nasjonale føringer, og 
gjerne over for å bedre legedekning på kommunens sykehjem.

Tildeling av tilskudd med helse- og sosialformål for lag og foreninger i 2021
I sak 4/21 kom eldrerådet med følgende uttalelse til saken før den ble behandlet i hovedutvalg for helse, sosial 
og omsorg, hvor eldrerådets tillegg er uthevet:

Tilskudd med helse- og sosialformål i 2021, tildeles til ideelle og frivillige lag og foreninger i henhold til 
rådmannens innstilling.

Det er betenkelig at det bevilges penger av potten som skal brukes til lag og foreninger til sosiale- og 
helseformål, til organisasjoner som kommuner er medeier i.

Møtereferat fra ekstraordinært møte i Eldrerådet 12.01.21 

I sak 7/21 ble situasjonen med Covid 19 tatt opp, referat fra møtet samt uttalelse er som følger:

Fungerende kommunalsjef for institusjon og hjemmetjenester, Toril Løberg holdt en meget bra presentasjon 
rundt smittesituasjonen sykehjemmene kommune, og spesielt Fjell sykehjem.

Utbruddet på Fjell startet i begynnelsen av desember. Det er vanskelig å si hvorfor smitteutbruddet på Fjell 
ble så stort, når de samme smitteverntiltakene er benyttet her som på de andre sykehjemmene i Drammen 
kommune som har hatt tilfeller av smitte.

De var tidlig ute med opplæring av ansatte med tanke på smittevernutstyr og rutiner, og smittevernkontoret 
kom med sin kompetanse. Dette ble trent på daglig.

Det ble innført besøksrestriksjoner som munnbind, håndhygiene, og også full smittekledning ble tilbudt til de 
pårørende som skulle besøke de smittede pasientene. Man har vært tidlig ute med å sette nærkontakter i 
karantene og de smittede i isolasjon. De hadde fokus på mulig utbrudd i forkant, slik at de var forberedte når 
det første smittetilfellet var et faktum.

Det var en tung jul og nyttår på Fjell sykehjem, både for ansatte, pårørende og beboere. Ansatte har også 
vært smittet i utbruddet, og ansatte har vært i karantene. De har gjort sitt beste i en veldig tung og vanskelig 
situasjon. Ekstra helsepersonell ble satt inn fra de andre kommunedelene, og det har på den måten vært mulig 
å bemanne forsvarlig på Fjell til tross for slitne og smittede ansatte og ansatte i karantene. 

Lokalsamfunnet og kirken har gitt mye støtte til sykehjemmet på Fjell, og nå handler det om å ta vare på de som 
har opplevd mye. De ansatte som ønsker det får støtte fra bedriftshelsetjenesten både som gruppesamtaler og 
individuelle samtaler.

Nå er vaksinasjonen i gang, og alle som har langtidsvedtak på sykehjem i Drammen kommune har fått tilbud om 
vaksine, og det er også igangsatt vaksinasjon av helsepersonell. 
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Statsforvalteren i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak i forbindelse med utbruddet.

Sykehjemmet har, har helt siden utbruddet startet, jobbet med å samle dokumentasjon på alt som er gjort. 
Årsaks- og risikoanalyser, tiltak som har blitt gjort for å unngå smittespredning, og en egenvurdering.

Fylkesmannen har bedt om en egenvurdering, beredskapsplaner, pandemiplaner og rutiner. Fristen er 12. 
februar. 

Underveis har det blitt informert på kommunens nettsider, kriseledelsen har vært oppdatert og det har vært 
stor mediedekning.

Det ble åpnet for spørsmål etter at kommunalsjefen hadde holdt sin orientering.

Under følger hoveddelen av spørsmålene som ble stilt med svarene som ble gitt:

Spørsmål: Hvor mange ansatte er smittet pr. i dag. Hvor mange beboere er døde. 

Svar: For et par dager siden var det 26 ansatte som har fått konstatert smitte. 17 dødsfall.

Spørsmål: Hvor mange beboere er det totalt, og i hvilken alder?

Svar: Det er 50 plasser på Fjell. 2 korttidsplasser, og 48 langtidsplasser som bodde fast på Fjell da utbruddet 
startet. Alder: Det er høy gjennomsnittsalder, stort sett over 80 år.

Spørsmål: Når startet man med systematisk testing av ansatte og beboere?

Svar: Rett før jul startet man med systematisk testing av alle ansatte på alle sykehjem i hele kommunen. Ca. 
hver tredje dag blir det tatt nye tester av beboere og ansatte.

Spørsmål: Har sykehjemmet på Fjell nok smittevernsutstyr?

Svar: Ja.

Spørsmål: Er ansatte innforstått med at de har en ekstra forpliktelse med at de ikke skal utsette seg selv for 
smitte på fritiden?

Svar: Arbeidsgiver har ikke styringsrett på ansattes fritid, men ansatte er innforstått med sitt ansvar rundt 
dette.

Spørsmål: Hvordan er praksis med å håndtere besøkende? Har de fått utdelt sterilt smittevernsutstyr ved 
ankomst eller har de hatt med selv? Hvordan har de håndtert besøkende med tanke på informasjon rundt 
luftveisinfeksjoner, utenlandsreise osv.

Svar: Besøkende blir tilbudt smittevernsutstyr når de kommer for å besøke sine nærmeste.

Spørsmål: Hvordan blir beboerne på Fjell ivaretatt når det gjelder å takle ensomhet og isolasjon ved 
smitteutbruddet på Fjell bo- og servicesenter?

Svar: Prøver å sosialisere så langt det er mulig. Det er kalt inn ytterligere bemanning som kan snakke med 
beboerne. Viktig med tilstedeværelse av ansatte som kan prate og trygge dem i den situasjonen de er i.

Spørsmål: FHI har karakterisert utbruddet på Fjell som den verste i landet. Og tilsynslegen i Viken har 
opprettet en tilsynssak på Fjell bo- og servicesenter. Er det aktuelt fra Drammen kommunes side å invitere FHI 
og Tilsynslegen til befaring på Fjell, slik administrasjonen av Villa Skar gjorde ved et større utbrudd der? 

Svar: Kommunalsjefen tar med seg dette videre.

Spørsmål: Hvordan er det å komme som besøkende på Fjell? Er det vakthold? En av gangen?

Svar: Det er samme system som ved de andre sykehjemmene. Ringe først og avtale besøk. Når man kommer 
blir man møtt, og så er det informasjon. Så blir man fulgt inn på sykehjemmet.
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Spørsmål: Har kommunen utstyr til å kunne gi intensiv behandling på sykehjem så ikke belastningen på 
sykehuset blir for stor?

Svar: Kommunen kan ta imot pasienter fra sykehuset dersom sykehuset plutselig må utvide intensivavdelingen 
sin. Kommunen kan også gi ganske avansert pustebehandling, men har ikke respirator.

Spørsmål: I hvilken grad er fagforeningene inne i dette for å ivareta de ansattes utfordringer?

Svar: Har hatt et møte en gang i uka med alle fagforeningene og hovedverneombudet slik at de har fått en 
oppdatering og har fått komme med sine spørsmål og innspill.

Spørsmål: Hvor ofte tester man de ansatte på Fjell? Og hvor kort svartid er det på testingen nå?

Svar: Når det er smitte tester man hver andre/tredje dag. Svartid er raskt, da ansatte og beboere på sykehjem 
er prioritert. Man kan få svar samme dagen eller tidlig dagen etter.

Spørsmål: Hvordan kan kommuneoverlegen tillate feiervesenet å jobbe rundtomkring i Drammen? Ikke for å 
feie, men holde kontroll inne i boliger slik som pandemisituasjonen er nå.

Svar: Kommunalsjefen tar dette med seg videre.

Det ekstraordinære møtet i eldrerådet ble streamet, og kan ses i sin helhet på Drammen kommunes hjem-
mesider.
Eldrerådet takker alle i kommunen som arbeider med Covid 19 pandemien for den store ekstrainnsats som 
gjøres. Spesielt gjelder dette de som jobber i første linje med pasienter 

Vi håper at innsatsen fører til at man får kontroll over pandemien og at vi unngår ytterligere spredning.

Uttalelse fra eldrerådet:
Eldrerådets rolle som et rådgivende organ er hjemlet i kapittel 5, §5-12 i Kommuneloven. Vi anser det 

derfor som en plikt og svært viktig å komme med en uttalelse i forbindelse med det store Korona 

smitteutbruddet på Fjell bo- og servicesenter. I alt er 17 beboere døde av viruset, og

Folkehelseinstituttet karakteriserer dette utbruddet som det verste utbruddet i landet. Hvordan kan 

dette skje? Vi stiller oss alle dette spørsmålet. 

Ifølge Drammen kommune er alle smittevernregler fulgt, både fra kommunen sentralt og på Fjell bo- og 
servisesenter. Hvordan kan da et utbrudd i en slik størrelsesorden og med et så tragisk utfall skje, og så raskt? 

I kjølvannet av at 17 beboere på sykehjemmet er døde som følge av viruset med mange smittede, har 

Fylkeslegen, Marianne Skjerven-Martinsen, opprettet tilsyn på Fjell. Hun uttaler at dette er et alvorlig 

utbrudd og at det er nødvendig å følge opp med tilsyn (sitat). Det innebærer at kommunen skal 

foreta en egenevaluering, hvor alle tiltak beskrives og komme med en rapport og forbedringspunkter 

vurderes i etterkant.

FHI har også karakterisert dette utbruddet som det verste hittil under Koronapandemien. De har 

imidlertid ingen kontrollfunksjon, men uttaler at de gjerne gir gode råd etter invitasjon fra 

kommunelegen i Drammen kommune.

Det er ubestridt at FHI besitter den største kompetansen i slike saker 

1. Eldrerådet ber om at Drammen kommune inviterer FHI til å delta på en befaring på Fjell bo- og servicesenter. 

Det reiser seg mange spørsmålsstillinger i forhold til det store smitteutbruddet på Fjell bo og servicesenter. 
Særdeles viktig er det å kartlegge situasjonen til den enkelte beboer og hvordan han/hun opplever det 



Eldrerådet | 9

traumatiske i det som skjer.

1. Testing av ansatte og beboere bør intensiveres, slik at eventuelt smittede blir satt i karantene raskest mulig 
for å unngå økt smitte. 

2. Bemanningen på Fjell må økes for å ivareta den enkelte beboers behov for menneskelig kontakt, det er 
spesielt viktig for beboere uten nær familie, og/ eller ikke kan få besøk av familie. 

3. Spesielt under en pandemi eller lignende er det viktig å ha et spesielt fokus på at den enkelte beboer får 
dekket sine behov for næringsrike og innbydende måltider. Det er spesielt viktig under rådende tilstander. Da er 
det også lett å overse den enkeltes behov for bistand til å spise og drikke.

4. For å unngå mest mulig smittespredning på de øvrige sykehjemmene haster det for Drammen kommune å få 
klarlagt årsaken til det store utbruddet av Korona og smittespredningen på Fjell bo og servicesenter. Bare slik 
kan man hindre at en lignende tragedie skjer andre steder. 

5. Eldrerådet som et rådgivende organ ber derfor om at tiltak som allerede er igangsatt fra Kommuneoverlegen 
og Drammen kommunes side intensiveres og at FHI og Fylkeslegen inviteres til Fjell for å belyse alle sider av 
saken. Grunnet alvorlighetsgraden av det som har skjedd, at over 50% av beboerne på den ene avdelingen på 
Fjell er døde, er vi av den oppfatning at Drammen kommune må be om assistanse fra FHI og økt kontroll fra 
Fylkeslegens side. Dette for å unngå at lignende smitteutbrudd kan skje ved de øvrige sykehjem i Drammen 
kommune.

Etablering av etisk råd for helse- og omsorg
I sak 17/21 kom eldrerådet med følgende uttalelse til saken før den ble behandlet i råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, hovedutvalg for helse, sosial og omsorg, partssammensatt samarbeidsutvalg og 
kommunestyret:

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggspunkt:

• Det etableres etisk råd for helse- og omsorg i Drammen kommune 

• Rådmannen oppnevner medlemmer av rådet 

• Det ønskes en bredere representasjon av innbyggerrepresentanter (fra 1 til 2 representanter) i rådet og 
som gjenspeiler Drammenssamfunnet

Balanse 2021 Hjemmetjenester og institusjon
Eldrerådet har vært godt involvert i arbeidet med balanse 2021, og fått mange orienteringer i møtene. I sak 22/21 
har eldrerådet gitt sin uttalelse før saken ble behandlet i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg, partssammen-
satt samarbeidsutvalg og kommunestyret:
Rådmannens forslag til vedtak med tilleggspunkt:

1. For å kunne tilpasse antall hjemmetjenesteavdelinger til naturlige geografiske grenser og innbyggernes 
behov, kan oppmøtested for hjemmetjenestene gå på tvers av tidligere kommunegrenser og 
kommunedelsgrenser

2. Det gis tilslutning til at sykehjemsplasser for beboere som har behov for et tilpasset tilbud kan samles i egne 
avdelinger 

a. Dette kan innebære at noen typer plasser samles på ett eller noen få steder i kommuner

3. Sykehjemsplasser og boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg kan omdisponeres i tråd med 
saksfremstillingen 

4. Øvrige tiltak tas til orientering 

5. Økonomiske forhold innarbeides i 1. tertialrapport 2021 og økonomiplan 2022 – 2025 

6. Tiltakene må ikke gå ut over servicen til brukerne
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I tillegg la eldrerådet ved en protokolltilførsel til uttalelsen:

Eldrerådet utrykker bekymring med tanke på nedleggelse av 19 plasser og pleiebehov fremover, ref. Oversikt 
som allerede i 2022 viser underskudd på pleieplasser. Det forutsettes derfor at tenkte plasser som foreslås 
fjernet tilbakeføres når behovet kommer.

Krokstad sykehjem – oppfølging av vedtatt økonomiplan
I sak 23/21 kom eldrerådet med følgende uttalelse til saken før den ble behandlet i hovedutvalg for helse, 
sosial og omsorg, partssammensatt samarbeidsutvalg, formannskapet og kommunestyret:

Kommunestyret ber rådmannen videreføre prosjekt Krokstad sykehjem med følgende føringer: Alternativ 1 
skissert i vedlagt rapport fra Drammen Eiendom KF velges og rådmannen bes innarbeide dette i budsjett 2022 
og økonomiplan 2022 - 2025. U1 og U2 beholdes i prosjektet.

Bolig og omsorgsbygg - kunnskapsgrunnlag:
Arbeidet med bolig og omsorgsbygg har vært et viktig tema for eldrerådet, i 2020 ble det gitt mange grundige 
innspill. Også i 2021 har eldrerådet vært involvert i dette. I sak 24/21 kom eldrerådet med følgende uttalelse til 
saken før den ble behandlet i råd for personer med funksjonsnedsettelse og hovedutvalg for helse, sosial og 
omsorg:

Kunnskapsgrunnlaget tas til orientering.

Oppfølging av plan for allmennlegetjenester
I sak 25/21 har eldrerådet gitt sin uttalelse før saken ble behandlet i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg:

• Kommunestyret prioriterer gjennomføring av følgende tiltak for å sikre forsvarlig tilgang på 
fastlegetjenester 

1. Stimulering til etablering av nye null- hjemler med bruk av investeringstilskudd 

2. Etablering av kommunalt fastlegekontor 

3. Styrke legevakten med medisinsk fagansvarlig lege 

• Iverksetting og økonomiske konsekvenser av tiltakene vurderes i sammenheng med programområdets 
budsjettrammer i forbindelse med behandling av handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Avvikling av ordning med sertifisering av livsgledehjem
I sak 33/21 ble ovennevnte sak behandlet i eldrerådets møte 14.10.21. Det var i den forbindelse et ønske fra 
eldrerådets medlemmer med en orientering fra organisasjonen Livsglede for eldre. Anne Grasbakken holdt en 
orientering før saken ble behandlet. Saken skulle endelig behandles i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg, 
og eldrerådets uttalelse var følgende:

Rådmannens forslag til vedtak støttes ikke.

Samlokalisering av Helsehus/legevakt på Brakerøya i tilknytning til nytt sykehus
I sak 38/21 kom eldrerådet med følgende uttalelse til saken før den ble behandlet i råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og hovedutvalg for helse, sosial og omsorg:

1. Arbeidet med samlokalisering av Helsehus/legevakt videreføres med bakgrunn i anbefalingene fra ide-
faserapporten.

2. Rådmannen bes gjennomføre en tilpasset konseptvalgsutredning med alternativene som er skissert i 
saken uten vurdering av andre lokasjoner enn Drammen helsepark 

a. Konseptvalgsutredningen gjennomføres innen utgangen av 2022 

b. Utredningen skal særlig vurdere samlokalisering av Helsehus/legevakt på Brakerøya i tilknytning til nytt 
sykehus opp imot 0- alternativet med å beholde Helsehus og legevakt i nåværende lokaliteter. 
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c. Dimensjonering av antall plasser og funksjoner i helsehus og legevakt utredes i løpet av 2022 og legges til 
grunn for justerte arealbehov 

3. Økonomiske vurderinger med konsekvenser for kommende handlings- og økonomiplanperiode innarbei-
des i handlings- og økonomiplan 2023-2026 

4. Rådmannen kommer tilbake med eventuelle behov for midler til utredning i 2022 i forbindelse med 
1. tertialrapport 2022

Handlings og økonomiplan 2021 – 2025 og årsbudsjett 2022
I sak 40/21 den 18.11 kom eldrerådet med følgende uttalelse før videre behandling i andre politiske organer:

Som rådmannens innstilling med følgende tilleggspunkt.

• Det pekes spesielt på viktigheten av forebyggende tiltak og at kommunens ikke lovpålagte tiltak i 
denne sammenheng skjermes.

Henvendelser fra andre

Rådet ønsker dialog med lokale foreninger som representerer de eldre. Rådet kan ikke behandle saker som 
gjelder enkeltpersoner, men ønsker innspill som synliggjør generelle utfordringer for målgruppen. Nedenfor 
omtales de saker rådet har behandlet etter innspill fra eksterne aktører.

Teknologiambassadører i pensjonistforbundet Drammen
Eldrerådets leder ble kontaktet av teknologiambassadørene i pensjonistforbundet i Drammen, på bakgrunn av 
at de ønsket å holde en orientering for eldrerådet om deres arbeid. Hilde Ballièrè og Arne Øvrebø holdt denne 
orienteringen i møtet 02.09.21.

Tilbud til pårørende v/ Norske kvinners sanitetsforening
Eldrerådets leder ble kontaktet av Drammen sanitetsforening og Norske kvinners sanitetsforening på bakgrunn 
av at de ønsket å holde en orientering for eldrerådet om deres tilbud til pårørende (blant annet pårørende til 
hjemmeboende over 65 som har et hjelpebehov).

Bente Bostrøm og Frøydis Høyem holdt en orientering i møtet 18.11.21.

Organisasjonen Livsglede for eldre
Anne Grasbakken holdt den 14.10.21 en orientering om organisasjonen og samarbeidet med Drammen 
kommune så langt. Se sak 33/21

Diverse henvendelser (telefon/mail):

• Skafor vedrørende fallforebygging eldredagen

• Ernæring av eldre

• Blir det arrangement på eldredagen?

• Støy fra naboer, hva kan gjøres

Øvrige temaer

Covid-19 og smitteutbrudd på sykehjemmene
2021 startet med et ekstraordinært møte i eldrerådet 12.01.21 (Se sak 7/21). Bakgrunnen for dette var 
situasjonen rundt Covid-19 på sykehjemmene i Drammen, og da spesielt smitteutbruddet på Fjell sykehjem. 

Referansegruppe – selvkjørende busser
Eldrerådet ble invitert til å være med i en arbeidsgruppe for Brakars selvkjørende busser. I møtet 27.05.21 ble 
Kari Palm og Aslaug Brandt Trondsen valgt til å være med i denne gruppa.
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Arbeidsverksted – 16.09.21 Strategier bolig og omsorgsbygg.
Eldrerådet deltok sammen med hovedutvalg for helse, sosial og omsorg og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse.

Høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040
Eldrerådet hadde et arbeidsverksted som fant sted i Mjøndalen samfunnshus 19.08.2021. Temaet var å få en 
orientering om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og gi innspill til denne:

Generelle innspill: 
Eldrerådet synes det er gjort en god jobb med kommuneplanens samfunnsdel. Eldrerådet synes det er 
beklagelig at høringsperioden er lagt til sommerferien. Ønsker mer tid, få planene i god tid ved neste behandling. 
Ønsker trykte eksemplarer.

Hovedmål 1: 

A: Eldrerådet ønsker en tydeligere satsing på folkehelse

Eldrerådet mener det ikke er lagt stor nok vekt på de eldres behov. 

B, C og D - OK 

Hovedmål 2: OK

Hovedmål 3: OK

Eldrerådet ønsker incentiver for at innbyggere står lengre i arbeid for ikke å miste kompetanse

Eldrerådet mener at kommunen skal være en pådriver for å opprette lærlingeplasser

Hovedmål 4: OK

Hovedmål 5: 

B 3: Bør det brukes foreldre/foresatte? 

D2: Ønsker følgende tillegg: er en god rollemodell for informasjon, inkludering og integrering

Hovedmål 6:  OK

Punkt 5 – overordnede arealpolitiske strategier og prinsipper:

Bolig og boligbygging:

Siste kulepunkt: Legge til rette for boligbygging som sikrer gode bomiljøer og sosial bærekraft i boområder og 
nærmiljøer. 

Generelle tilbakemeldinger til dette punktet:

Tilrettelegging for boligbygging i sentrumsområder må ikke komme i konflikt med grøntareal. 

Legge vekt på kulturvern og bevaring av gamle bygg.

Ønsker større fokus på gode bomiljøer med fellesarealer ved utbygging i sentrumsområder. Legge til rette for 
familier med barn, gode lekearealer, ikke bare godt voksne. Utbygger må gi noe tilbake til samfunnet når de 
utvikler nye boligkonsepter, må legge til rette for omsorgsboliger f.eks.

Frivillighetsprisen
Prisen ble delt ut av kommunen på FNs internasjonale dag for frivillighet den 5. desember til en person, lokal 
forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats. Årets pris ble tildelt Trine-Annette Killingstad, 
Hege Kylland og Heidi Solli Winger for sitt engasjement og arbeid for barn og unge i 20 år. Arild Wilberg 
representerte Eldrerådet i juryen da Aslaug Brandt Trondsen meldte forfall.

De eldres dag 1. oktober
I samarbeid med Kirkens Bymisjon og Helsefremmende tjenester 0- 100 år, avdeling for voksen og seniorer 
markerte eldrerådet de eldres dag ved å stå på stands på diverse kjøpesentre i Drammen kommune. Mellom 
klokka 11 og 14 var eldrerådet på CC Drammen, Magasinet Drammen, Gulskogen senter og Buskerud storsenter. 
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«Eldre ut på middag»
Eldrerådets leder ble kontaktet av kultur og fritid v/ avdelingsleder Patricia Garcia om eldrerådet kunne 
tenke seg å delta på ovennevnte tiltak. Målet med arrangementet var å bidra til å motvirke ensomhet og 
sosial tilbaketrekning hos eldre (65+) som en konsekvens av Covid- 19 pandemien. Det viste seg at Viken 
fylkeskommune hadde tilgengelige midler som kunne søkes på. Da fristen gikk ut i juni fikk Drammen kommune 
svært kort frist til å søke om disse midler. Eldrerådet var positive til deltakelsen. Garcia sendte inn søknad den 
30. august og vi fikk i tildelt ca 1,1 mill. kr. Trine Marit Fjelstad Aas og hennes prosjektgruppe gjorde en fabelaktig 
jobb og fikk avtalt med 22 spisesteder samt drosjenæringen priser og opplegg for bespisningen. Dette ble 
gjennomført fra 20. til 23. september og omfattet ca. 2000 middager. Opplegget var svært vellykket og fikk 
mange positive tilbakemeldinger, se også egen rapport som er skrevet samt omtaler på Drammen kommunes 
facebook- og nettside. En kjempestor takk til prosjektgruppen for en vel utført jobb og oppfølgning.

Intervju/kurs/spørreundersøkelser som eldrerådet har vært 
med på i 2021:

Forskningsprosjekt i regi av KS /PROBA
Kommunesektorens organisasjon (KS) ønsker å finne ut hvordan de lovpålagte ordningene med kommunale 
medvirkningsråd fungerer. Både rådets leder og sekretær har blitt intervjuet i den forbindelse.

Helsedirektoratet/Vista analyse
Kartlegging av transportordninger for eldre.

Spørreundersøkelse v/Glenny Jelstad
Innspill- planlegging for å møte fremtidens behov for heldøgnsomsorg.

Læringsverksted v/Marion Kvalheim-digital agent
Samtaler vedr. innbyggerperspektiv.

Forslag til universell utforming/tiltak
I eldrerådets møte 14.10, fikk eldrerådet en orientering om tiltak for universell utforming som Drammen 
kommune jobber med. Eldrerådet ble invitert til å komme med innspill i prosessen.

Pensjonistforbundets webinar
Feilmedisinering tar liv – hvordan kan økt digitalisering hjelpe oss.

Universitetet i Sørøst Norge
Arrangement: Eldreforskning, å være pårørende i eget hjem.

Invitasjon til offisiell åpning av Senteret for et aldersvennlig Norge v/eldreombudet
(digitalt møte)

Avslutning

Eldrerådet takker alle i administrasjonen som har bistått oss gjennom året med grundige og gode 
presentasjoner under orienteringer, og saksfremlegg. Spesielt takk for fremragende hjelp fra sekretariat og 
kommunalsjef.
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