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Ældrerådets høringssvar til omsorgs- og værdighedspolitik 2023-2026 

Ældrerådet har på sit møde den 11. januar 2023 behandlet sagen ”Omsorgs- og 
værdighedspolitik, høring”, og har i den forbindelse nedenstående kommentarer:  

Indledende skal det bemærkes, at ældrerådet deltog i et fællesarrangement den 4. 
oktober 2022 sammen med omsorgsudvalget og forvaltningen. Fokus på 
arrangementet var udarbejdelsen af en ny omsorgs- og værdighedspolitik for 
Randers Kommune. Ældrerådet deltog på mødet med et indlæg omkring værdighed 
og betydningen af dette begreb ud fra ældrerådets synsvinkel.  

Ældrerådet har svært ved at se, om dette indlæg og de øvrige indlæg til 
arrangementet er implementeret i udkastet til omsorgs- og værdighedspolitik. Der 
kom ellers nogle meget brugbare og gode pointer frem under mødet, som med fordel 
kan implementeres i politikken.  

Implementering i praksis 

Det er som udgangspunkt en rigtig flot politik, og ældrerådet synes det er positivt, 
hvis det skal danne rammen for det omsorgsarbejde, som skal udføres i Randers 
Kommune.  

Ældrerådet mangler dog noget mere konkret viden om, hvordan politikken skal 
implementeres og bruges i praksis. Rådet kan derfor være bekymret for, at det blot 
bliver en række flotte ord og principper, som bliver svære at efterleve i praksis, da 
der ikke er givet medarbejderne konkrete værktøjer til implementeringen af 
politikkens værdier i det daglige arbejde.  

Ældrerådet så derfor gerne, at det blev konkretiseret i politikken, hvordan den skal 
implementeres i praksis og hvordan politikken får indflydelse på de ydelser 
forvaltningen skal levere til borgerne.  
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Selvbestemmelse  

Ældrerådet ser med stor tilfredshed på, at der prioriteres en høj grad af 
selvbestemmelse, således at der tages udgangspunkt i borgernes ønsker. Rådet 
forventer, at dette implementeres i det daglige arbejde.  

Aflastningspladser  

Ældrerådet har flere gange tidligere påpeget, at der bør være aflastningspladser i alle 
områder, så borgerne kan blive i deres nærmiljø. Det har en enormt stor betydning 
for borgerne, at de ikke skal på en aflastningsplads i den anden ende af kommunen, 
hvor ægtefælle, børn, m.v. måske har svært ved at besøge dem, og de ikke kender 
nærområdet.  

Det understreges derfor igen, at der bør være aflastningspladser i alle områder.  

 

På vegne af ældrerådet, 

Med venlig hilsen 
 
Åse Boje 
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