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Sundheds- og ældreministeren

Til samtlige kommuner

Værdighedspolitikker for ældreplejen
Forslag til finanslov for 2016 er netop vedtaget. Partierne bag finanslovsaftalen for
2016 er enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje
gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne og en markant tilførsel af
midler til ældreområdet.
Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.
Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.
Værdighedspolitikker
Sundheds- og Ældreministeriet har sendt et udkast til lovforslag om værdighedspol itikker for ældreplejen i høring. Eventuelle bemærkninger til lovforslaget skal indsendes til ministeriet senest den 7. januar 2016. Lovforslaget forventes at træde i kraft
den 1. marts 2016.
Ifølge lovforslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til at træffe beslutning om samt
efterfølgende at offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
Den første værdighedspolitik skal offentliggøres af kommunalbestyrelsen senest den
1. juli 2016.
Lovforslaget indeholder også en bemyndigelsesbestemmelse til sundheds- og ældreministeren, hvorefter ministeren kan fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelser til at træffe beslutning om værdighedspolitikken.
Bemyndigelsesbestemmelsen vil bl.a. blive anvendt til at fastsætte, at kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1)
livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen,
4) mad og ernæring samt 5) en værdig død. Desuden vil kommunalbestyrelsen skulle
sørge for at inddrage ældrerådet samt eventuelle øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.
Udmøntning af midler
Partierne bag finanslovsaftalen er enige om, at en værdig ældrepleje bedst tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under hensyntagen til l okale forhold. De afsatte midler skal derfor anvendes ud fra en vurdering i den enkelte
kommune af, hvor behovet af størst lokalt.
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Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle
for udgiftsbehovet på ældreområdet.
. /.

Midlernes fordeling på kommuner i 2016 fremgår af vedlagte oversigt, som er beregnet af Social- og Indenrigsministeriet.
Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og skal derfor gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. Kommunerne skal udarbejde en redegørelse for anvendelsen af midlerne. Redegørelsen for 2016 skal senest være offentliggjort
den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken. Redegørelsen
skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om
anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens værdighedspolitik.
Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at starte udbetalingen af midler, når den foreligger og senest den 1. juli 2016.
Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds - og Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.
Kommunerne vil i januar 2016 modtage et brev fra Sundheds - og Ældreministeriet,
der beskriver den nærmere proces for udmøntning af midlerne.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde

