Til Sundheds- og Ældreministeriet

Høringssvar vedr. værdighedspolitikker for ældreplejen

Dato: 16. december 2015

KL skal hermed afgive høringssvar på forslag til lov om social service
(værdighedspolitikker for ældreplejen).

Sags ID: SAG-2015-06378
Dok. ID: 2134389

KL skal indledningsvis understrege, at KL finder det positivt, at regeringen prioriterer ældreplejen i kommunerne, og at regeringen derfor på finansloven for 2016 har afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til indsatser
på området. KL finder det i den forbindelse også positivt, at regeringen
prioriterer ”mad og ernæring” og ”en værdig død” som centrale områder
for indsatser, ligesom KL finder det positivt, at” tværfaglighed og sammenhængen til kommunens indsatser på sundhedsområdet” er tænkt ind
i rammerne for værdighedspolitikken. KL finder det endelig positivt, at
midlerne bl.a. kan anvendes til kompetenceudvikling af kommunale personaler.
KL har en række konkrete bemærkninger til lovforslaget.
KL er positiv over for flere af de i lovforslaget beskrevne områder for indsatser. KL vil dog foreslå, at rehabilitering skrives ind i lovforslaget som
et yderligere område for indsatser. Hverdagsrehabilitering er således vigtig at indtænke i alle overordnede pejlemærker og principper for kommunernes ældrepleje. Målet må altid være, at sikre størst mulig uafhængighed for den enkelte ældre. I forhold til ”selvbestemmelse” er KL enig i, at
”ældres afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje aldrig bør være
ensbetydende med tab af værdighed”. Hvorvidt ældres mulighed for at
”bevare deres døgnrytme” i praksis kan gennemføres inden for de eksisterende rammer, herunder inden for den afsatte værdighedsmilliard, er
KL dog mere tvivlende over for, idet det kan indebære en betydelig personaleopnormering i begrænsede tidspunkter på døgnet.
KL noterer sig, at kommunernes gældende forpligtelser til at tilbyde den
nødvendige hjælp og støtte i henhold til servicelovens bestemmelser med
lovforslaget er uændret. Og at de kommunale værdighedspolitikker alene
skal udgøre den overordnede værdimæssige ramme for kommunalbestyrelsens prioriteringer for ældreplejen. KL udleder heraf, at de årlige kvalitetsstandarder derfor fortsat – i henhold til gældende lovgivning – skal
fastsættes uafhængigt af værdighedspolitikken. KL anerkender dog, at
kommunalbestyrelsen kan have værdighedspolitikken for øje, når kommunalbestyrelsen fastsætter de årlige kvalitetsstandarder.
KL noterer sig, at aftaleparterne bag finanslovsaftalen for 2016 understreger, at kommunale værdighedspolitikker skal understøtte princippet
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om, at det er kommunerne, som er tættest på borgerne og derfor har mulighed for at prioritere og tilrettelægge indsatsen, hvor behovet er størst.
KL vil i forlængelse heraf understrege, at det er centralt, at kommunerne
med midler til implementeringen af værdighedspolitikken kan målrette
indsatsen dér, hvor behovet er størst, fx over for de svageste ældre. Det
indebærer, at en styrket indsats ikke nødvendigvis bør omfatte alle kommunens borgere over folkepensionsalderen. Det bør overlades til den enkelte kommunalbestyrelse at afgøre.
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KL noterer sig også, at sundheds- og ældreministeren med lovforslaget
får bemyndigelse til at ”forpligte kommunalbestyrelsen til som minimum at
beskrive, hvordan kommunalbestyrelsens indsatser på ældreområdet
skal understøtte følgende områder i en værdig ældrepleje: 1) livskvalitet,
2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed, 4) mad
og ernæring samt 5) en værdig død”. KL er i den forbindelse særligt interesseret i nærmere at få belyst, hvad der konkret ligger i ”som minimum”.
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En del af de afsatte midler skal anvendes til udforme en værdighedspolitik og administration af værdighedspolitikerne. Det forudsættes, at der
hertil årligt skal anvendes 4,9 mio. kr. af de midler, som fordeles til kommunerne. I forbindelse med det løft af ældreområdet med 1 mia. kr., der
blev vedtaget med Finansloven for 2014, vurderede KL, at kommunerne
anvendte omkring 12 til 17 mio. kr. årligt på administration i forbindelse
med puljeansøgningen (herunder ansøgning, opfølgning og revisorpåtegning).
Det er positivt, at der med lovforslaget lægges op til en mindre administrativ proces for den enkelte kommune for at få del i midlerne end tidligere. Der vil dog fortsat være en række administrative skridt forbundet
med udmøntning af midlerne, herunder udarbejdelse af værdighedspolitikerne og revisorpåtegning. For at sikre at de afsatte midler i mindst muligt omfang anvendes på administration, er det vigtigt, at den proces, der
tilrettelægges for udmøntning af midlerne, gøres så enkel og simpel som
muligt, herunder en noget mere simpel proces end den foregående.
KL skal tage forbehold for senere politisk behandling. Ligesom KL skal
tage forbehold for evt. økonomiske konsekvenser af lovforslaget.

Med venlig hilsen

Tina Wahl
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