Magistraten

Punkt 22.

Godkendelse af Værdighedspolitikken 2018-2021
2018-062418
Ældre - og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Værdighedspolitik 2018-2021.
Kristoffer Hjort Storm og Lene Krabbe Dahl var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med finanslov for 2016 blev det besluttet, at kommunerne fremover skal formulere en
værdighedspolitik for ældreplejen, hvori den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og
prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.m., der ydes efter Serviceloven til personer over
pensionsalderen.
Værdighedspolitikken skal udgøre den værdimæssige ramme for kommunalbestyrelsens overordnede mål
og prioriteringer for en værdig ældrepleje.
Aalborg Kommunes byråd godkendte den nuværende Værdighedspolitik den 14. marts 2016.
Jf. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, skal kommunalbestyrelsen inden for det første
år af en valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
Ældre- og Handicapforvaltningen har i forbindelse med opdatering af Værdighedspolitikken truffet beslutning
om, ikke at videreføre Politik for Seniorliv, da der er store overlap mellem de to politikker og der ikke er et
lovmæssigt krav om at kommunen har en Politik for Seniorliv. Ældre- og Handicapforvaltningen har inddraget
Ældrerådet i processen.
Værdighedspolitikken skal som minimum sætte pejlemærker for, hvordan kommunens ældrepleje kan
understøtte følgende områder:
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende (Nyt område fra 2018)

Forslag til nyt pejlemærke - Pårørende
Det anbefales at den nuværende værdighedspolitik videreføres med mindre redaktionelle ændringer af
indledningen og suppleres med det nye tema, som er beskrevet i bekendtgørelsen om værdighedspolitikker i
ældreplejen - ”Pårørende”. Det nye tema er tilføjet som et pejlemærke under overskriften ”Et seniorliv med
aktivitet og sociale netværk – især når ens energi og netværk mindskes” med følgende ordlyd:
”Vi vil tilbyde information, vejledning og støtte til pårørende”.
Økonomi
Sundheds- og Ældreministeriet tildeler hvert år kommunerne værdighedsmidler efter en fordelingsnøgle fra
Indenrigsministeriet. Foruden disse midler har partierne bag finanslovsaftalen for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt
fra 2018 og frem til indsatser som kan styrke tilbud til pårørende til svækkede ældre. Disse midler udmøntes
til kommunerne via bloktilskuddet. Aalborg Kommune vil i 2018 modtage 2,154 mio. kr.
Høringssvar
Forslag til Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2018-2021 har været til høring i Ældrerådet, Handicaprådet
samt i Forvaltningens MED-udvalg (FMU). Der er opbakning til Værdighedspolitikken fra Ældrerådet og FMU
mens Handicaprådet bemærker, at der med fordel kan medtages indsatser for ældre med handicap. De
enkelte høringssvar ses nedenfor:
Høringssvar Ældrerådet:
Ældrerådet er tilfreds med Værdighedspolitikken og at man også har fået pårørendeområdet med.
Høringssvar Handicaprådet:
Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar.
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Vi tager værdighedspolitikken til efterretning med den bemærkning, at vi fortsat (i lighed med tidligere
høringssvar) finder, at der med fordel kan medtages indsatser for ældre med handicap.
Høringssvaret er afgivet af handicaporganisationernes repræsentanter i Handicaprådet.

Høringssvar ForvaltningsMED-udvalget i Ældre- og Handicapforvaltningen:
Drøftedes. Ingen bemærkninger.
Kirstine Kejser, Bodil Laustsen, Vibe Morell Liljedal og Jørgen Hein var fraværende.
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Bilag:
Bilag 1 Værdighedspolitik 2018-2021
Bilag 2 Værdighedspolitik 2016-2018
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