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Under henvisning til den lovbestemte høringspligt af ældrerådet i alle spørgsmål, der vedrører ældre
afgiver ældrerådet hermed høringssvar til sag om midler til værdig ældrepleje i 2019.
Forebyggelses- og seniorudvalget har på sit møde den 4.10.2018 truffet principbeslutning om, at
værdighedsmidlerne på kr. 15.648 mio. kr. udmøntes i 2019 på følgende måde:
1. Ledsagelse for borgere tilknyttet hjemmeplejen og beboerne på plejecentrene (1,8 mio.kr.)
2. Parkinsonkoordinator (0,5 mio. kr.)
3. Livshistorier på plejecentrene, herunder aktiviteter (6 mio. kr.)
4. Ensomme ældre (0,3 mio. kr.)
5. Sammen om det nære sundhedsvæsen (1,1 mio. kr.)
6. Mad og ernæring på plejecentrene (0,5 mio. kr.)
7. Velfærdsteknologi Wi-Fi (1,9 mio. kr.)
8. Brugercafe Lützensvej (0,05 mio. kr.)
9. Frivilligcentret (0,5 mio. kr.) *
10. Tryg og borger-pårørendenær udskrivelse (1,5 mi. Kr.)
11. Finansiering af forbrug på midlertidige pladser (1,5 mio. kr.)
Ældrerådet har bemærkninger til følgende punkter:
Ad 1: Ledsagelse for borgere tilknyttet hjemmeplejen og beboere på plejecentrene, her foreslår
ældrerådet at der afsættes yderligere midler. Den nuværende ordning fungerer ikke efter hensigten, idet
”afløserfunktionen sander til”, og mere fungerer som en udvidelse af akutsygeplejen. Det er ældrerådets
opfattelse, at plejecentrene derfor har været henvist til at finde løsninger selv, uden medvirken fra
ledsageordningen. For at ledsageordningen reelt kan understøtte en værdig ældrepleje i kommunen, skal
der tilføres flere ressourcer.
Der henvises til ældrerådets bemærkninger vedrørende pkt. 9: Frivilligcentret.*
Ad 3: Livshistorier på plejecentrene, vedrørende aktiviteter på plejecentrene, så respekterer
ældrerådet, plejecentrenes ønske om metodefrihed, men vil alligevel opfordre til, at der afsættes midler til
musik og sang som aktivitet, der inddrager den enkelte beboer. Ældrerådet ønsker, at beløbene fortsat fordeles
ud fra antal pladser pr. center.
Ad 5: Sammen om det nære sundhedsvæsen: Af den foreløbige evaluering af indsatsen fra 2016, 2017
og 2018 fremgår det, at effekten af den aktuelle indsats først kan dokumenteres i form af konkrete effekter
efter længere tid. Ældrerådet ser derfor frem til, at det i primo 2019 ved en fortsat bevilling bliver muligt at
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gennemføre konkrete indsatser bl.a. til forebyggelse af indlæggelser af plejehjemsbeboere og til at skabe
oplevet tryghed og nærhed i hverdagen.
Ad 6: Mad og ernæring på plejecentrene: Sund, velsmagende og nærende kost er vigtig i alle aldre.
Måltider er tillige et vigtigt socialt samlingspunkt. På kommunens plejecentre skal der være fokus på at
etablere den gode spisesituation som understøtter, at borgeren nyder måltidet og får en sund og næringsrig
kost i forhold til deres individuelle behov.
Ad 7: Velfærdsteknologi Wi-Fi (1,9 mio kr.): Ældrerådet kan ikke støtte forslaget om finansiering fra
værdighedsmidlerne til etablering af af Wi-Fi på plejecenter Lützensvej. Den etablering skal efter
ældrerådets opfattelse rettelig finansieres over virksomhedens anlæg/drift.
De 1.9. mio. kr. foreslås overført til, et eller flere, af de andre formål, f.eks. til øgede aktiviteter på
plejecentrene. Her vil beløbet komme flere til gode i understøttelsen af en værdig ældrepleje.
Ad 9: Frivilligcentret: *Ældrerådet er ikke enig i, at den besluttede opgradering m.v. af Frivilligcentret med
de tiltag, der er nævnt i budgetaftalen kan finansieres af værdighedsmidlerne. Det er vanskeligt at forestille
sig de noget luftige hensigtserklæringer, der fremgår af punkt 23. i budgetaftalen, bliver omsat i indsatser,
der understøtter en værdig ældrepleje.
Beslutningen er truffet af byrådet som en del af det indgåede budgetforlig. Byrådet har truffet beslutning
uden at overholde den lovfæstede høringspligt af ældrerådet.
Der bruges 0,5 mio. kr. årligt af værdighedsmidlerne til indsatser, der ikke umiddelbart kan ses at skulle
kunne understøtte en værdig ældrepleje i kommunen, hvilket ellers er formålet med værdighedsmidlerne.
Ældrerådet havde gerne set, at beløbet på 0,5 mio. kr. blev tilført økonomien til ledsagelse af borgere
tilknyttet hjemmeplejen og beboere på plejecentre. Her taler vi om målbar effekt af tildeling af midler, der
understøtter en værdig ældrepleje. Der er behov for retænkning af ordningen, dette og en forbedret økonomi
vil forventeligt kunne få den betydning, at også plejecentrene vil få gavn af ledsageordningen.
I Frivilligcentrets nyhedsbrev september 2018 udtaler formanden for centret, ”at centret efter endelig
vedtagelse af den årlige bevilling på 0,5 mio. kr. skal afkode, hvordan beslutningen kan omsættes i praksis.”
Som nævnt indledningsvis, er der en lovbestemt høringspligt af ældrerådet i alle spørgsmål, der vedrører
ældre. Det gælder også, når opgaver som her overlades til Frivilligcentret med en finansiering på årlig 0,5
mio. kr. fra værdighedsmidlerne.
Det er med beklagelse og med bekymring, at ældrerådet må konstatere, at byrådet ikke har overholdt den
lovfæstede høringspligt af ældrerådet i forbindelse med beslutningen om finansiering af en opgradering mv
af Frivilligcentret.
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