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Høringssvar vedr. Ældrepolitik 2019-22 

 
Lokaludvalget takker for invitation til at afgive høringssvar. I 
forbindelse med høringssvaret har vi afholdt et borgermøde hvor der 
deltog 42. 
Vi kan helt tilslutte os de overordnede temaer: Frihed, Tryghed og 
Fællesskaber. 
På borgermødet præsenterede vi ikke udspillet til ny ældrepolitik men 
det var inden for de temaer, de fremmødte borgere efterlyste bevarelse 
af og forbedring af initiativer. Vi kan derfor tilslutte os 
ældrepolitikken, men vi mangler konkretiseringer af de enkelte 
punkter, som sikrer, at serviceniveauet opretholdes. 
 
Frihed til at komme rundt 
Hvad betyder den planlagte nedlæggelse af busruter for friheden til at 
komme rundt? Et busstoppested i nærheden – kunne man ikke sætte et 
tal på f. eks det gældende 400 meter? Den offentlige trafik optager de 
ældre rigtig meget, så de kan opretholde deres sociale netværk. En 
velfungerende offentlig trafik er dermed også med til at forebygge 
ensomhed. Der blev udtrykt megen kritik af Movia for at have fjernet 
busplaner og ruter fra stoppestederne. 
 
Tryghed er pleje 
På vores borgermøde blev god pleje til plejekrævende borgere og god 
udskrivningskoordination prioriteret højt. Vi kan derfor tilslutte os 
intentionerne beskrevet i temaet tryghed. Vi kunne godt tænke os, at 
det blev mere beskrevet, at kommunen skal have et stort fokus på 
uddannelse og attraktive arbejdspladser for sundhedsfagligt personale 
for at imødegå udfordringer med kvalitet og 
rekrutteringsvanskeligheder. 
Demens er også et tema, hvor der efterlyses god støtte til pårørende og 
god udredning og pleje. Vi hilser derfor velkommen at det er med i 
den kommende ældrepolitik men kunne også her ønske os konkrete 
initiativer.  
Der blev udtrykt stor opbakning til ældreklubberne, men efterlyst 
bedre information om, hvilke muligheder der findes. 



 
 

Side 2 af 2 

 
Tilgængelige boliger 
Boformer blev også nævnt på vores møde og støtter derved op om 
boformer og mødesteder på tværs. Mere konkret blev der efterlyst 
flere almennyttige ældreegnede boliger og seniorbofællesskaber, der 
er til at betale, gerne indskrevet som en del af lokalplanlægningen. 
 
Alternativer til digitalisering 
Der mangler noget om kommunikation og digitalisering. Man ønsker 
øget brug af velfærdsteknologi og digitalisering, men vi mangler, at 
der fortsat skal tages hensyn til borgere, der ikke kan bruge en PC 
eller andre digitale platforme. Hvem skal hjælpe dem? Der var kritik 
af kommunens informationsniveau til ældre. Der bør være en 
kommunikationsstrategi, som er afpasset målgruppe af ældre, også i 
dagligdagen. De ældre bliver let forvirrede, hvis aftaler om 
hjemmehjælp eller afhentning ikke holdes eller udsættes.  
 
Desuden blev følgende nævnt på mødet: 

- Kommunen skal bevare de lokale sundhedshuse, som også er 
forebyggende.  

- Der efterspørges flere generationsmøder, faciliteret af 
kommunen.  

- Det er vigtigt at kommunen ikke skærer ned på belysningen i 
byen. 

- Bibliotekernes rolle som medborgerhuse må gerne foldes mere 
ud. 

- Ønske om at ældre kan køre med offentlig transport med 
pensionistkort hele døgnet.  

- Tilgængelighed – det er svært at komme frem for ældre og 
handicappede.  
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