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Høringssvar fra Selveje Danmark vedr. lov om ændring af lov om social service 

(værdighedspolitikker for ældreplejen) og bekendtgørelse om 

værdighedspolitikker for ældreplejen. 

 

Selveje Danmark har gemmengået udkastet til lov om ændring af lov om social service 

(værdighedspolitikker for ældreplejen) og bekendtgørelse om værdighedspolitikker for 

ældreplejen. Selveje Danmark har i den forbindelse følgende bemærkninger: 

 

En milliard kroner årligt – til de ældre 

Selveje Danmark noterer sig naturligvis, at beslutningen om fremover at stille krav om, at 

kommunerne skal udarbejde en værdighedspolitik følger af finanslovsaftalen, og at det i 

forbindelse med finanslovsaftalen blev aftalt, at understøtte arbejdet med en værdig 

alderdom med kr. 1 mia. årligt de kommende 4 år. 

 

Det er for Selveje Danmark helt afgørende, at de penge målrettes de ældre, og ikke ender som 

finansiering af den kommunale drift. Det bør derfor klart fremgå af den enkelte kommunes 

værdighedspolitik, hvordan de økonomiske midler kommunen har til rådighed vil blive 

anvendt. 

 

Sker det ikke frygter Selveje Danmark, at der vil ske det at midlerne simpelthen glider ind i 

driften, med henblik på at rette op på de sidste års besparelser på området. Til illustration af 

det det faktisk er en reel bekymring følger her et kort udtræk af dagsorden til møde i Social- 

og Sundhedsudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune den 16. december.  

 

Punktet handler om en beslutning om at ansætte yderligere fire personer i kommunen. En 

beslutning der dels følger en periode med nedskæringer dels er truffet længe før 
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finanslovsaftalen. Men punktet illustrerer hvordan forvaltningen allerede nu indregner 

”ældremilliarden” (og her er der talte om den der følger af finanslov 2016) som en del af 

kommunens almindelige driftsmidler – se pind 3. 

Direktionen indstiller, at 

- der bevilges 4 stillinger, svarende til 2 mio. kr. årligt fra 2016, fordelt med 2 stillinger i Handicap og Psykiatri 

og 2 stillinger i Sundhed og Omsorg,  

- stillingerne tænkes ind i forbindelse med arbejdet med "en værdig ældrepleje" og udarbejdelsen af 

værdighedspolitikken,  

- den årlige udgift på 2 mio. kr. finansieres af kommunens andel af ældremilliarden.  

 Kilde dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune den 16. december. 

 

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at kommunerne i et vist omfang kan ansætte 

personale til understøttelse af værdighedspolitikken, men i eksemplet anvendes ca. 20 

procent af midlerne forlods til ansættelser af personale. 

 

Der bør derfor stilles krav om at kommunerne tydeligt en gang årligt redegør for, hvordan de 

bevilligede midler har været anvendt. 

 

Ældre er mange steder – også i selvejende organisationer 

20 procent af de ældre i plejeboliger bor ikke i kommunale plejecentre, men i plejecentre 

drevet af værdibårne selvejende organisationer. Erfaringer fra tidligere viser at mange 

kommuner, når der skal udmøntes ekstramidler målrettet ældreområdet ”glemmer” de ikke 

offentlige institutioner, hvorfor en stor del af midlerne aldrig kommer frem til den gruppe af 

ældre. 

 

Det bør derfor fremgå af såvel loven, som bekendtgørelsen, at kommunens værdighedspolitik 

samt de aktiviteter, der indenfor rammerne af denne skal udarbejdes/udmøntes i direkte 

dialog med de selvejende plejecentre i kommunen. 

 

Formuleringen i bekendtgørelsen § 3, stk. 1, kunne lyde: 

”…….på det sociale område, de ikke kommunale/selvejende plejecentre samt 

eventuelle andre relevante…..” 
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Velfærd bør være for alle 

Sidst men ikke mindst skal Selveje Danmark påpege, at det findes problematisk, at 

værdighed på denne måde gøres til noget specielt, der kun tilkommer ældre borgere. Der 

findes masser andre grupper i samfundet, der på helt samme måde – og for nogen grupper 

endnu mere, er afhængige af støtte og hjælp af det offentlige. Det kunne være psykisk syge, 

socialt udsatte og i det hele taget  gruppen af mennesker omfattet af andre dele af 

serviceloven. 

 

Den værdighedspolitik, der med disse regler indskrives i serviceloven, burde derfor 

omhandle alle borgere, der er afhængige af hjælp, pleje og støtte efter serviceloven – ikke kun 

– men naturligvis også - ældre over pensionsalderen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jon Krog 

Branchedirektør, Selveje Danmark 

 


