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78. Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022

Åbent - 27.00.00-P22-2-18

Overskrift

Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022

Resumé

Frederiksberg Kommune skal inden udgangen af 2018 beslutte en ny Ældre- og Værdighedspolitik. Ældre- 
og Omsorgsudvalget har den 28. maj 2018 godkendt Ældre- og Værdighedspolitikken med henblik på høring 
i relevante fagudvalg og råd.

Beslutning

Socialudvalget drøftede udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022.
 
Anja Camilla Jensen ønskede følgende tilføjelse i afsnittet omkring hjælpemidler og velfærdsteknologi: 
Samtidig er vi bevidste om, at borgeres behov er forskellige og at teknologien ikke må forhindre eller forringe 
den menneskelige kontakt.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at
 udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 drøftes i Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og 

Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt By- og 
Miljøudvalget med henblik på fremsendelse af eventuelle høringssvar til behandling i Ældre- og 
Omsorgsudvalget den 13. august. 2018.

 

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede den 28. maj 2018 at sende udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 
2019-2022 i høring i Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og By- og Miljøudvalget samt i Ældrerådet, Udsatterådet, 
Handicaprådet og Integrationsrådet. Efter høring fremlægges politikudkastet den 13. august 2018 til 
behandling i Ældre- og Omsorgsudvalget.
 
I finansloven for 2016 blev det besluttet, at alle kommuner skal vedtage en Værdighedspolitik på 
ældreområdet. Det daværende Sundheds- og Omsorgsudvalg besluttede, at Værdighedspolitikken skulle 
udarbejdes med afsæt i kommunens ældrepolitik 'Ældre kan og vil selv' samt at den nye 
kommunalbestyrelse i 2018 skulle vedtage en samlet Ældre- og Værdighedspolitik for den næste 
valgperiode. (SOU 29. februar 2016 pkt. 16). På den baggrund blev Ældrepolitikken fra 2013 forlænget, så 
den er gældende til 2018. (SOU 12. juni 2017 pkt. 50). 
 
Fra national side er der krav om, at Ældre- og Værdighedspolitikken beskriver, hvordan kommunens 
ældrepleje kan understøtte følgende i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: livskvalitet, 
selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død. 
Temaerne er i 2018 udvidet til også at skulle dække forholdet til de pårørende.
 
En erfaringsopsamling med inddragelse af Ældrerådet samt centralt placerede ledere og medarbejdere viste, 
at den nuværende Ældre- og Værdighedspolitik generelt er relevant og anvendelig, og at der ikke er behov 
for større ændringer. (Ældre- og Omsorgsudvalget 19. februar 2018, pkt. nr. 23).
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I forbindelse med udarbejdelse af den nye politik har Forvaltningen gennemført følgende aktiviteter: Møde 
med Ældrerådet, møde med Bruger- og Pårørenderåd på plejecentre samt deltaget på møde med 
foreninger, der modtager støtte iht. §79. Derudover er der afviklet en workshop med særligt fokus på de 
pårørende. I workshoppen deltog bl.a. Ældreråd, Bruger- og Pårørenderåd samt en række foreninger.
 
På baggrund af de indkomne input er der udarbejdet udkast til en samlet Ældre- og Værdighedspolitik med 
følgende fire temaer og værdisæt:
 

 ·         Frederiksberg Kommune består af aktive medborgere

o    Ældre borgere på Frederiksberg styrker byens sociale sammenhængskraft på tværs af generationer og 
sociale forskelle

o    En socialt bæredygtig by styrker den enkelte ældre borger

o    Tilknytning til arbejdsmarkedet længst muligt

 ·         Aktiv og selvhjulpen længst muligt

o    Ældre vil selv. Det giver livskvalitet og øget frihed at klare sig selv

o    Ældre har et medansvar for egen sundhed

o    Ældre er en mangfoldig gruppe og skal behandles individuel

 ·         Tryghed - hjælp når behovet opstår

o    Det hele liv. Hjælp efter behov giver tryghed og livskvalitet

o    Et værdigt ældreliv i respekt for borgerens ønsker og selvbestemmelse

o    Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

o    Teknologi giver muligheder og skal udnyttes, når det giver fleksibilitet og tryghed for borgeren

 ·         Civilsamfund og pårørende

o    Byen og fællesskabet er for alle

o    Ældre borgeres engagement i frivilligt arbejde er værdifuldt for alle

o    Pårørende er en vigtig men også sårbar ressource

 

Procesplan

Fase Proces for politik
 
Høring
 
Juni 2018

 
- Høring af udkast til politik i Ældrerådet, Udsatterådet, Handicaprådet og 
Integrationsrådet 
- Høring af udkast til politik i Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og 
Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt By- og Miljøudvalget
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Vedtagelse af ny 
politik
 
August 2018

 
Forelæggelse af høringssvar og revideret ny Ældre-og Værdighedspolitik for:
 
-       Ældre- og Omsorgsudvalget den 13. august 2018
-       Magistraten den 20. august 2018
-       Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018

 
 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget den 4. juni 2018
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 4. juni 2018
Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2018
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 4. juni 2018
By- og Miljøudvalget den 4. juni 2018
Ældre- og Omsorgsudvalget den 13. august 2018
Magistraten den 20. august 2018
Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 

Historik

Ældre- og Omsorgsudvalget den 28. maj 2018, pkt. 50:
Ældre- og Omsorgsudvalget

1. godkendte Ældre- og Værdighedspolitikken som grundlag for høring, 
2. sendte Ældre- og Værdighedspolitikken i høring i Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og 

Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt By- 
og Miljøudvalget, samt

3. sendte Ældre- og Værdighedspolitikken i høring i Ældrerådet, Udsatterådet, Handicaprådet og 
Integrationsrådet.

 

Bilag

 Bilag 1 Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022

 

Bilag/Punkt_78_Bilag_1_Bilag_1_Frederiksberg_Kommunes_Aeldre_og_Vaerdighedspolitik_20192022.pdf
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