Et aldersvennlig Tromsø
Økt velstand og høyere levestandard har ført til at levealderen i Norge har gått opp de siste
tiårene. Denne demografiske utviklingen vil føre til større utgifter til pensjon og til helse og
omsorg i årene som kommer. Samtidig vil lave fødselstall medføre at det vil være færre
yrkesaktive enn tidligere.
Utfordringen med en aldrende befolkning kan møtes ved å skape et aldersvennlig samfunn.
Måten vi utformer de fysiske omgivelsene i kommunen vår på - og tjenestene vi tilbyr påvirker eldres trivsel, helse og livsvilkår. Turstier og gangveier bør ha god framkommelighet
og muligheter for hvile. Det bør satses på boformer som motvirker ensomhet hos eldre.
Kollektivtransport må oppleves trygt og enkelt for eldre å benytte seg av. Vi må ha
aktivitetstilbud som eldre kan og vil delta på, og legge til rette for at friske eldre kan være en
ressurs gjennom frivillig arbeid i sine nærmiljø. Arbeidslivet må tilpasses slik at eldre som kan
og ønsker å jobbe lengre, får muligheten til det.
Aldersvennlige samfunn er et av fem satsingsområder i kvalitetsreformen: «Leve hele livet»,
som skal gjennomføres i årene 2019-2023. Leve hele livet-reformen legger opp til at
kommunene gjennom politiske vedtak, skal ta stilling til hvordan løsningene i reformen kan
utformes og gjennomføres lokalt. Arbeidet med å gjøre Tromsø til en mer aldersvennlig
kommune krever at det legges til rette for reell medvirkning fra kommunens eldre. Det blir
viktig å samarbeide med eldre for å finne ut hvilke behov de har knyttet til livskvalitet, og
hvordan kommunen kan legge til rette for at eldre kan bidra med sine ressurser i
lokalmiljøene. I Tromsø er det også spesielt viktig at man engasjerer distriktene, der andelen
eldre er betydelig høyere enn i sentrumsnære områder.
Tromsø SV ønsker:
●
●
●
●

at Tromsø kommune slutter seg til det nasjonale nettverket for aldersvennlige
kommuner,
at det legges til rette for aktivt samarbeid med kommunens eldre i kartlegging og
planlegging for et aldersvennlig Tromsø,
at det lages konkrete og lokalt tilpassede tiltak for hvordan sosiale og fysiske
omgivelser, tjenester og transporttilbud kan bli mer aldersvennlig og
at eldre i distriktene tas med i planlegging og gjennomføring av tiltak for
aldersvennlige lokalmiljø.
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