Ældrerådets høringssvar på
Værdighedspolitik og udmøntningsplan
J.nr. 29.00.00.P22 (sag nr. 15/2699)

Ældrerådet er ved e-mail fra Social og Sundheds afdelingen med link til SSU udvalgets møde den 9.juni 2016
blevet anmodet om at fremsende høringssvar til ovennævnte sager.
Ældrerådet vil gerne i den forbindelse henvise til loven om fastlæggelse af de kommunale værdigheds
politikker og udmøntninger heraf, hvori blandt andet er anført:
Om kommunalbestyrelsens forpligtelser for udarbejdelse af værdighedspolitikken
Efter bekendtgørelsens § 2 skal værdighedspolitikken som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan
understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:
1) Livskvalitet
2) Selvbestemmelse
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4) Mad og ernæring
5) En værdig død.
Inddragelse af ældreråd og øvrige relevante parter
Kommunalbestyrelsen skal efter bekendtgørelsens § 3 sørge for at inddrage ældrerådet, jf. § 30 i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af
værdighedspolitikken.

Ældrerådet kan oplyse, at Ældrerådets inddragelse har været en invitation til borgermødet i marts 2016, på
lige fod med alle andre borgere i Dragør, og i øvrigt ellers ingen inddragelse.
Ældrerådet har på nuværende tidspunkt allerede en klagesag i Statsforvaltningen vedrørende Dragør
Kommunes Social og Sundhedsforvaltningen manglende høringer af Ældrerådet, og et enigt Ældreråd (én
person var fraværende) besluttede på sit møde den 30. maj 2016 at overveje at indberette også denne sag
til Statsforvaltningen, som en omgåelse af lovteksten på dette område.
Ældrerådet synes, at den beskrevne Værdighedspolitik er omfattende og når rundt i alle hjørnerne
omkring et værdigt ældreliv. Det minimum som en værdighedspolitik skal omfatte er indeholdt i udkastet.
Der er tilmed tilføjet adskillige andre punkter.
I udmøntningen af værdighedspolitikken har Ældrerådet gennemgået den buket af forslag, som er anført i
Social og Sundhedsafdelingens forslag til vedtagelse.
Det er ikke Ældrerådets holdning, at den foreslåede udmøntning af de modtagne midler, er i
overensstemmelse med den beskrevne værdighedspolitik og ej heller lever op til mindstekravene i den
vedtagne lovgivning på området.
Det er Ældrerådets opfattelse, at Enggården som helhed betragtet er betydeligt favoriseret i forhold, til alle
de hjemmeboende ældreborgere visiteret til hjælp i det daglige. Direkte modsat forholdet til antal af
personer på plejehjemmet og antal borgere i eget hjem. Det er officiel politik i Danmark at holde ældre i
eget hjem så længe som muligt. Derfor kræver denne meget store gruppe ekstra bevågenhed, netop når
der ydes statsfinansierede midler, som også skal omfatte denne gruppe borgere.

I det foreliggende udkast til udmøntningen af værdighedsmillionerne er de ca. 90% af midlerne foreslået
anvendt på Enggården.
For Ældrerådet fremstår det fremsendte forslag til udmøntningen af beløbet under værdighedspolitikerne i
høj grad som en investeringspolitik for ønsker til Enggården. Det er ikke Ældrerådets holdning, at dette er
hensigten med loven om Værdighedspolitik vedtaget af regeringen. …
I det fremsendte konkrete forslag til vedtagelse i SSU fra Social og Sundhedsafdelingen (bilag side 4) bruges
som tidligere anført mere en 90%. af de samlede midler på kr. 3.050.000 til Enggården.
Ældrerådet fremkommer hermed med nogle forslag til ændringer, således midlerne bliver bare en lille
smule mere ligeligt fordelt i henhold til formålet med midlerne. Ældrerådet kunne godt komme til at få den
tanke, da og midlerne fra Ældremilliarden (Dragørs andel i 2014 og 2015 var kr. 3.2 mio.) også for 90%
vedkommende blev betænkt til Enggården til meransættelse af personale.
1. Ældrerådet foreslår udgifterne til trykfølsomme skærme halveret, hvilket frigør kr. 503.000 i 2016
og kr. 230.400 de følgende år (også efter ophør af penge til værdighedspolitikkerne i 2019)
2. Ældrerådet foreslår udgiften til vasketoiletter halveret, hvilket frigør ca. kr. 110.000 i 2016 og kr.
532.000 de følgende år.
3. Ældrerådet anbefaler at der fokuseres på motoriserede senge. Til glæde for såvel personale som de
mest immobile beboere.
4. Ældrerådet foreslår endvidere udgiften en udskiftning af handicapvenlig bus til Enggårdens brug
fuldstændig fjernet. Dette frigør kr. 533.400 i 2016 og kr. 169.400 de følgende år. Ældrerådet anser
denne post som en ren driftsvedligeholdelses udgift for Enggården og burde være indeholdt i
Enggårdens normale budgetter.
Ældrerådet foreslår de frigjorte midler anvendt til følgende:
1. Ældrerådet har ved flere lejligheder foreslået etablering af funktion i Social og
Sundhedsforvaltningen hvortil ældre borgere i Dragør kunne henvende sig til, hvis man havde et
spørgsmål om visitering, hjemmehjælp, tilskud fra det offentlige osv. Mange ældre kan ikke
overskue alle de personer og forvaltninger, man skal kontakte for at få løst et, i mange tilfælde,
ganske harmløst problem. Det fører til usikkerhed, mindreværd og i mange tilfælde resignation.
Opgaven er beskrevet af Ældrerådet i detaljer i forbindelse med budget 2016 og pengemæssigt
anslået til ca. kr. 500.000 af forvaltningen. Ældrerådet foreslår dette vedtaget i forbindelse
udmøntningen af værdighedspolitikkerne i en prøveperiode indtil 2019.
2. Ældrerådet vil igen foreslå, at det tidligere tilskud til personer, der modtager sociale pensioner kan
ansøge om tilskud til deltagelse i undervisning m.m. i henhold til bestemmelserne i lov om støtte til
folkeoplysning ydes under forudsætning af at deltagerne har bopæl i Dragør Kommune,
genindføres. Det har været vanskelligt at få et konkret tal på denne udgift, men den skønnes ikke
at overstige kr. 50.000. Det er alment kendt at sygdomme som bl.a. demens kan udskydes ved at
fastholde indlæring (og specielt frivillig tilgang til indlæring) så lang tid som muligt.
3. Ældrerådet vil ligeledes foreslå, at der afsættes midler til forbedring af den nuværende såkaldte
”klippekort ordning”. Ordningen er, efter Ældrerådets oplysninger, ikke funktionel nok, idet der i
dag kun kan opspares op til 3 timer. Er disse ikke udnyttet fortabes retten hertil. Og en ny 3-timers
periode starter osv. osv. Vi taler her om de hjemmeboende med behov for megen hjælp. Og det
siger sig selv, at på 3 timer kan man ikke komme langt omkring. Ikke engang ned på havnen og nyde
en fadøl. Ældrerådet foreslår en opsparing på op til 6 timer (en fordobling) hvilket formentlig vil

forøge den årlige udgift til det dobbelte af i dag, hvor Dragør Kommune modtager ca. kr. 425.000
fra staten særskilt til denne ordning årligt.
Ældrerådet,
Dragør den 02.06.2016

