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Interpellasjon:  

Vestland «Et aldersvennlig fylke» 
 

Vi har alle fått med oss de store endringene i demografien i samfunnet, der den eldre del av befolkningen 

har en stor økning. I Vestland fylke er det nå over 70.000 personer over 67 år, omtrent like mange som de 

mellom 0 og 19 år. I henhold til fremtidsprognosene så vil barnetallene synke, mens den eldre del av 

befolkningen får en kraftig økning de neste årene. 

 

Er Vestland Fylkeskommune skodd for å møte utfordringene? 

 

Hva må vi gjøre og hvilke planer har vi?  

 

Her er neon eksempler på utfordringer: 

• Mange av våre kulturtilbud og støtteordninger omfatter ikke de eldre 

• Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS) er ekskluderende (har 4 milll mens DKskolesekken har 35 mill) 

• Folkehelse tilbudene er ekskluderende og ikke tilpasset mange eldre. 

• Mange eldre innbyggere i Vestland behersker ikke den digitale hverdagen 

• Opplæringsmidler til eldreområdet mangler, eks. til digitalisering, ernæring og egen helse 

• Transportløsninger og tilrettelegging er ikke optimale 

• Store utdanningsutfordringer innenfor helse og omsorgssektoren, vi mangler hender i hele landet. 

 

Vi må vel erkjenne at vi pr. i dag ikke har hatt nok fokus eller har planer for eldreomsorgen 

 

Tiden er inne til å si fra at dette må vi gjøre noe med det. 

 

Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren? 

 

1. Mener fylkesordføreren at Vestland fylke har gode nok planer og tiltak som ivaretar de 

utfordringene vi står ovenfor innen eldreområdet? 

2. Vil fylkesordføreren ta initiativ til at Vestland Fylkeskommune foretar en gjennomgang av planer og 

tiltak for å sikre innbyggerne i fylket en god eldreomsorg. 

3. Vil Fylkesordføreren medvirke til at Vestland Fylke skal bli et foregangsfylke innen eldreomsorgen og 

erklære seg som: Vestland «Et aldersvennlig fylke» 

 

Forslag til vedtak: 

Vestland Fylke vedtar at Vestland skal være «Et aldersvennlig fylke» 
Fylkestinget ber Fylkesdirektøren starte arbeidet med en gjennomgang at av fylkets planer og vedtak, samt 
av fylkets søknadsordninger, med tanke på styrking og forbedringer tilpasset målet om et aldersvennlig fylke. 
En sak om dette legges frem via utvalgene og kommer til sluttbehandling på neste fylkesting. 
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