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Norge skal være et godt land å bli eldre i. 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. Eldre bør få reell innflytelse på hvilke tjenester de 
skal få. I tillegg må vi sørge for at det er nok folk på jobb i omsorgen 
til at alle kan få den hjelpen de trenger. Da må kommunene bevilges 
penger til å ansette nok faglærte.

Trygg økonomi når vi blir eldre, syke eller alene, er viktig for 
livskvalitet og muligheten til gode og deltakende liv i alle livets faser. 

Derfor vil SV blant annet: 

 ●at eldre som trenger offentlige tjenester, bør ha mer innflytelse 
over hva tida skal brukes til, og når de vil ha hjelp

 ●at eldrepolitiske tiltak og tjenester skal finansieres gjennom 
offentlige budsjetter og ha 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

 ●at eldre som bor hjemme, skal motta tilstrekkelige 
hjemmetjenester

 ●ha flere dagaktivitetsplasser for at enslige eldre får et sosialt liv

 ●kartlegge omfanget av vold mot eldre og øke innsatsen for 
effektive mottiltak

 ●ha gratis tannsjekk for eldre over 75 år

 ●øke minstepensjonen, spesielt for enslige

Verdig alderdom

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no
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