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Høringssvar vedr. Ældrepolitikken 

 

Handicaprådet takker for det tilsendte høringsmateriale. De 

overordnede principper om frihed, tryghed og livskvalitet for den 

enkelte er et positivt udgangspunkt for en ældrepolitik. Der synes i høj 

grad at være vilje til at sætte borgeren i centrum. 

 

Først og fremmest vil Handicaprådet gerne rose, at man gennem 

tillidsreformen har forladt ”stopurs-tankegangen” og i stedet fokuserer 

på at få faglighed og tillid til at være de bærende elementer i 

kommunes ældrepolitik. Dette vil med al sandsynlighed også føre til 

mere nærvær og dermed bedre omsorg og pleje for borgeren. 

 

Forbedringer i behandlingsmuligheder og hjælpemidler gør, at borgere 

med handicap heldigvis lever meget længere i dag end tidligere. Det 

betyder også, at vi oplever ældre med nogle andre og mere komplekse 

behov. Selvom Ældrepolitikkens ni reformspor indeholder mange 

gode ideer, så mangler Handicaprådet et skarpere og tydeligere fokus 

på de særlige udfordringer ældre med handicap står overfor. Det kan 

f.eks. være ift. egenbetaling, hvor borgere med handicap ofte har en 

væsentlig lavere livsindkomst end øvrige borgere, hvorfor niveau for 

egenbetaling bør sættes således, at de mindst bemidlede kan være 

med. 

 

Desuden er det afgørende for Handicaprådet, at ideer om ”hjælp til at 

kunne selv” og ”plads til pårørende” hele tiden implementeres med 

hensyn til borgerens og de pårørendes ønsker. Det er godt at give 

borgerne tilbud om træning til øget selvhjulpenhed, men det skal være 

muligt for borgeren at takke nej. På samme måde er Handicaprådet 

enig i vurderingen af, at det skal gøres nemmere for pårørende at give 

en hånd med, men borgeren må ikke være afhængige af sine pårørende 

for at få den nødvendige pleje og omsorg. Det vil derfor være at 

foretrække, hvis det også blev berørt, hvor grænsen går for, hvad der 

kan forventes af både borgere og pårørende.  

   

Handicaprådet finder det positivt, at man satser på at få en fast kreds 

af medarbejdere i hjemmeplejen. Det er et godt fundament for at få 

opbygget en faglig stolthed og et gensidigt tillidsforhold mellem 

medarbejder og borger. Det er dog vigtigt, at den faste medarbejder 

ikke er på bekostning af en kvalificeret medarbejder, således at 

særlige behov ikke glemmes. Dette er særligt afgørende for borgere 

med handicap, som kan have nogle andre behov end 

gennemsnitsborgeren, som man kan risikere at overse.  

 

Handicaprådet er glade for, at der er et fokus på at skabe 

mulighederne for et aktivt fritidsliv også for de ældre. Dette afspejles i 

ønsket om at understøtte et medborgerskab hele livet – gennem f.eks. 
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at sikre at frivillige organisationer lettere kan anvende fællesarealerne 

i plejecentre mv. Endelig er fokus på at frivillighed også er noget som 

de ældre borgere kan bidrage til. Handicaprådet bifalder, at man 

fokuserer på borgernes mulighed for udvikling og evne til at bidrage, 

f.eks. gennem det frivillige arbejde. 

 

Det fjerde reformspor vedrørende ”sammenhængende støtte” er et 

vigtigt element i den fremtidige ældrepolitik. Handicaprådet har 

oplevet en forskelsbehandling afhængig af, om man som borger var 

tilknyttet Socialforvaltningen eller Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen. Det interne samarbejde i mellem kommunens 

forvaltninger er et centralt element for udviklingen af ældrepolitikken.  

 

Handicaprådet finder, at det femte reformspor ”Den rette hjælp – 

specialiserede tilbud og kvalificerede medarbejdere” er noget uklart. 

Der fokuseres både på, at kommunen overtager nogle 

sundhedsopgaver, at medarbejderen skal guide borgeren til det bedste 

tilbud (men at borgeren dog ved bedst), og at der skal iværksættes 

øget anvendelse af velfærdsteknologi.  Dernæst nævnes indbydende 

økologisk mad, som noget der skal kunne være en del af at opnå det 

mål. Handicaprådet vil gerne opfordre til, at man klargør, hvad man 

mener med specialiserede tilbud, hvilken afvejning der er mellem 

borger og medarbejders holdning til ”det bedste tilbud”, samt hvordan 

man sikrer, at borgerne får den relevante og kvalificerede 

sundhedsfaglige vejledning, når vedkommende ikke nødvendigvis ved 

egen hjælp kan opsøge sundhedsvæsenet.  

 

Den tilgængelige by er helt afgørende for, at byen kan rumme alle 

borgere. Det er derfor meget positivt, at dette nævnes i reformsport ni. 

Det er f.eks. afgørende, at ældre borgere også har let adgang til 

offentlig transport, der er indrettet til deres behov.  

 

Afslutningsvis vil Handicaprådet gerne gøre opmærksom på, at man i 

demensindsatsen vil få en stadig stigende gruppe af ældre med 

udviklingshæmning, der bliver demente. De har nogle anderledes 

behov end øvrige demente, hvorfor det bør overvejes om der ikke bør 

eksistere mere end ét tilbud til denne gruppe. Endvidere vil borgere 

med udviklingshæmning ikke have et netværk af potentielt frivillige, 

idet de oftest ikke får børn selv, og at deres forældre vil være afgået 

ved døden eller være for svagelige til at bidrage yderligere.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Janne Sander 

Formand for Handicaprådet  


