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Kære Majken Wiingaard
 
Når man læser Ældre- og Værdighedspolitiks igennem, bliver man glad. Vi er til fest, og der bliver holdt en skåltale. Rigtigt: mere end 3
sider, det er en lang skåltale, men hvilken frederiksbergborger/politiker er uenig i et eneste ord? Det er godt, at vi ældre borgere bliver talt
”op”. Det er godt, at Frederiksberg Kommune ”skaber rammer”, ”udvikler byrum” og står klar, ”når behovet opstår”.
 
Men hvordan kommer man fra skåltalen til virkeligheden?
 
Frederiksberg Ældreråd vil her give enkelte eksempler/tendenser, der bekymrer rådet trods glæden ved Ældre- og Værdighedspolitikken.
 
Frederiksberg Kommune vender hver en krone, og det er ikke urimeligt, men da fx budgettet til §79, tilskud til foreninger blev skåret, var
der en idrætsforening for ældre, der gav op. Der skal prioriteres blandt tilgængelighedsprojekterne, der udvikler byrummene. For der er ikke
afsat penge nok.
 
”Kvalitetsstandarder på ældreområdet” indeholder rigtig mange kontaktoplysninger og svar på spørgsmål, men udgaven, der ligger på
hjemmesiden, er svær at finde. Af ”Analyse af udgifter og aktiviteter på hjemmeplejeområdet” kan man læse, at der er kommuner, der ikke
tydeligt melder ud, hvad den ældre har krav på og/eller stiller den ældre dårligere end det sker på Frederiksberg - og det giver ‘potentialer
for ændring af kvalitetsstandarder’ læs sænkning!
 
Skåltalen - Ældre- og Værdighedspolitikken - er væk, ikke eksisterende! Men hvordan vil Frederiksberg Kommune formidle Ældre- og
Værdighedspolitikken til frederiksbergborgerne? Hvordan vil Frederiksberg Kommune inddrage civilsamfundet? Ja, hvor er alle de konkrete
handleplaner, alle de målsætninger og succeskriterier, der skal til for at ‘skåltalen’ får rod i den ”virkelige” verden?
 
Der skal dog ikke herske tvivl om, at Frederiksberg Ældreråd vil bruge Ældre- og Værdighedspolitikken og nøje følge tiltag på ældreområdet
fra Frederiksberg Kommune.
 
På Ældrerådets vegne
Peter Frahm
formand
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Til Ældrerådet
 
Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte d. 28. maj 2018 Ældre- og Værdighedspolitikken 2019-2022 som grundlag for høring i Udvalg samt Ældrerådet,
Udsatterådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

 
I bedes give høringssvar vedrørende Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022. Høringssvaret sendes til specialkonsulent Majken Wiingaard på mail
hawi03@frederiksberg.dk senest 19. juni 2018.
 
Efter modtagelse af høringssvarene vil Ældre- og Værdighedspolitikken igen blive behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget den 13. august 2018.
 
Anmodning om høringssvar, politik og sagsfremstilling er vedhæftet.
 
 
Venlig hilsen

Majken Wiingaard
Specialkonsulent

SSA Stab, Sekretariat
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