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Høring over udkast til forslag til lov om velfærdsaftaler
Danske Ældreråd takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om
velfærdsaftaler. Lovforslagets sigte er gennem frikommuneforsøg at højne kvaliteten. Lovforslaget omfatter
flere målgrupper, og Danske Ældreråd forholder sig i sit høringssvar udelukkende til den del af forslaget,
der vedrører ældre borgere i de tre frikommuner.
Frihedsgrader
Danske Ældreråd er positive over for forslaget som helhed. Det er godt, at de valgte frikommuner får reelle
frihedsgrader til at afprøve nyt, og at det samtidig slås fast, at kommunerne er forpligtet til at give borgerne
den hjælp og pleje, de har behov for, at hjælpen fortsat skal ydes på baggrund af en konkret og individuel
vurdering i forhold til den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.
Danske Ældreråd er enig i, at de politiske kræfter skal bruges på at sætte retning for velfærden, mens
opgaven med at sikre den enkelte borger kvalitet i ydelserne, skal overlades til de fagligt kompetente
medarbejdere og ledere lokalt.
Fortsat nationalt tilsyn
Danske Ældreråd finder det afgørende, at Styrelsen for Patientsikkerhed i forsøgsperioden skal føre et
risikobaseret tilsyn med plejen og den sundhedsfaglige behandling.
Når man giver kommunerne så store frihedsgrader, som tilfældet er på ældreområdet, så er det afgørende,
at der fastholdes et eksternt, nationalt tilsyn med, om hjælpen har den nødvendige kvalitet.
Danske Ældreråd er også tilfreds med, at sundhedslovgivningen som udgangspunkt ikke er omfattet af de
nye frihedsgrader.
Åbenhed og inddragelse
Det er Danske Ældreråd opfattelse, at store kommunale frihedsgrader nødvendigvis må gå hånd i hånd med
åbenhed og inddragelse.
Det fremgår af lovforslaget, at de tre frikommuners beslutninger skal offentliggøres på kommunens
hjemmeside og tidligst træde i kraft dagen efter. Det må siges at være et minimumskrav til den indsigt, som
kommunerne er forpligtet til at give borgerne.
Det skal også ses i lyset af, at der med lovforslaget åbnes op for, at en kommune kan beslutte ikke at
udarbejde eksempelvis kvalitetsstandarder og værdighedspolitikker, som der ellers er krav om i dag. Både
kvalitetstandsarder og værdighedspolitikker er med til at skabe åbenhed om ældrepolitikken og giver
borgere såvel som ældreråd mulighed for at gå i dialog med kommunalpolitikere om den enkelte
kommunes prioriteringer og retning. Hvis frikommunerne beslutter at afskaffe denne mulighed for indsigt,

så er det efter Danske Ældreråds opfattelse helt afgørende, at den erstattes af en anden form for åbenhed
om de politiske beslutninger.
Ældrerådenes rolle er helt skrevet ud af lovforslaget
Det bekymrer Danske Ældreråd, at den inddragelse af ældrerådene, der lægges vægt på i den politiske
aftale om velfærdsaftaler på ældreområdet, ikke er medtaget i udkast til lovforslag. Når det eksempelvis af
aftaleteksten fremgår, at det er ”et centralt opmærksomhedspunkt for aftalepartierne, at kommunernes
inddragelse af ældrerådene afspejles i de endelige velfærdsaftaler, som indgås med kommunerne”, så
havde vi gerne set, at det var formuleret som et krav i lovforslaget.
De folkevalgte ældreråd bør have en central rolle i udformningen af de lokale velfærdsaftaler. Det er vigtigt
at få ældre borgeres perspektiver på aftalerne, og det kan kommunerne få gennem inddragelse af
ældrerådene. Danske Ældreråd anmoder derfor om, at det indskrives i lovforslaget.
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