Høje-Taastrup Kommune

Dato: 27.9.2018

Høringssvar
Høringsversion af ny værdig seniorpolitik
Seniorrådet har nu gennemset høringsversionen af en ny værdig seniorpolitik og har følgende
kommentarer:
1. Vi kvitterer for, at vi har været inviteret med til indledende brainstormings om
seniorpolitikken med 2 konsulenter tidligt i foråret, med ÆSU i maj og på borgermødet i juni
måned.
2. Vi undrer os over, at vi ikke er inddraget i de videre drøftelser, som er resulteret i 3 temaer:
a. Et sundt og aktivt liv
b. Familie og fællesskaber
c. Støtte og pleje
samt de 4 principper:
a. Vi understøtter, at alle kan bidrage til lokale fællesskaber
b. Vi sikrer muligheden for selv at bestemme over eget liv
c. Vi prioriterer tryghed og sætter tidligt og hurtigt ind.
d. Vi prioriterer hjælpen til dem, der har mest brug for det.
Seniorpolitikken udgør en af Seniorrådets kerneområder og danner grundlaget for mange
ældres trivsel og livsførelse. En del andre byråd har inviteret seniorrådene med ind til en
drøftelse af seniorpolitikkens overordnede struktur og hovedelementer. Vi havde forventet,
at det samme ville ske her. Vi håber, at det kan nåes, inden byrådet får den endelige politik
til godkendelse.
Vi ville gerne have bidraget med overvejelser om pårørendekonsulenter og
pårørendegrupper, om medarbejdere og kompetencer, om brug af velfærdsteknologi samt
om gennemsigtighed og kommunikation. I den forbindelse mangler vi også et afsnit om
kvalitetssikring og dialog, hvor man i kort form beskriver, hvordan man vil bruge borgerens
feedback i en løbende kvalitetsforbedring.
Temaer og principper var måske blevet som ovenstående, men Seniorrådet ville have haft
lejlighed til at fremføre sine synspunkter og måske få tilføjet nogle af de betragtninger, som
vi – og forhåbentlig byrådet - mener er væsentlige.
3. Når byrådet har vedtaget seniorpolitikken, skal den udkrystalliseres i handleplaner. Nogle
byråd arbejder med dette som i en virksomhedsplan, hvor målene specificeres og
tidsfastsættes
I den forbindelse vil vi pege på nogle områder, som vi mener er vigtige (noget af det som en
præcisering af ovenstående):
a. Løbende kompetenceudvikling af det faglige personale
b. Brug af velfærdsteknologi

c. Medinddragelse af borgerne i kvalitetsudviklingen
d. Samarbejdspartnernes rolle i seniorpolitikken- frivillige, eksterne leverandører,
foreninger
e. Gennemsigtighed – gøre det nemt at anvende kommunens hjemmeside og
selvbetjeningsløsninger
f. Sundhedspolitikken, herunder lægedækning i Nærheden
Meget af dette vil kræve diskussioner om mål og midler. Seniorrådet deltager gerne i disse
diskussioner og anmoder hermed om at få resultatet til udtalelse, så vi kan give vores besyv
med, om hvad vi mener er vigtigt.
Med venlig hilsen
Seniorrådet

