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186 Revidering af Værdighedspolitik - godkendelse
29.09.00-P22-1-16 – TineVNie
Resumé
Forvaltningens forslag til tilføjelse af nyt tema i Stevns Kommunes Værdighedspolitik jf.
bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, forelægges til godkendelse i SSU, hvorefter
den reviderede politik sendes i høring i Ældrerådet og efterfølgende godkendelse i KB.
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, via DIR, at
1. forslag til tilføjelse af nyt tema i Stevns Kommunes Værdighedspolitik sendes i høring i
Ældrerrådet
Direktionen, 12. august 2019, pkt. 1:
Anbefales
Beslutning
Deltog ikke: Jan Jespersen (Ø).
Godkendt
Sagsfremstilling
Sundheds- og Ældreministeriet har den 30. januar 2019 meddelt, at der pr. 1. februar 2019
træder en ny bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen i kraft. Bekendtgørelsen
udvider således anvendelsen af værdighedsmidlerne med et 7. fokusområde - "Bekæmpelse af
ensomhed".
Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2019 vedtage en ny Værdighedspolitik,
hvor fokusområdet "Bekæmpelse af ensomhed" er beskrevet. Forvaltningen foreslår, at
følgende tekst tilføjes den eksisterende værdighedspolitik:
 ”Punkt 7 - Bekæmpelse af ensomhed: Stevns Kommune ønsker at bekæmpe ensomhed
blandt ældre, gennem fortsættelse og iværksættelse af nye tiltag som understøtter
ældres muligheder for at deltage i sociale aktiviteter såsom forskellige spise- og gåarrangementer samt øge muligheden for at identificere og agere på ældres ensomhed.
Stevns Kommune ønsker i særlig grad at understøtte det frivillige arbejde, gennemføre
aktiviteter i tilknytning til Dagcentret på Hotherhaven, aktiviteter i relation til de
forebyggende hjemmebesøg samt give mulighed for ledsagelse til aktiviteter.”
Den eksisterende Værdighedspolitik er vedhæftet denne sag som bilag.
Efter SSU´s behandling af sagen sendes den reviderede Værdighedspolitik i høring i
Ældrerådet med høringsfrist den 11. september 2019, hvorefter Værdighedspolitik og
høringssvar forelægges til endelig godkendelse i KB den 24. oktober, via SSU den 23.
september. Midlerne til indsatsen gives via bloktilskud, og skal derfor bevilges af KB. På
ovennævnte møder vil SSU og KB blive forelagt forvaltningen´s forslag til, hvordan
værdighedsmidlerne tænkes anvendt.
Lovgrundlag
Lov om social service § 81 a, stk. 2.
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Økonomi
Sagen om godkendelse af Værdighedspolitikken har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes
budget.
Bloktilskudsmidlerne til forebyggelse af ensomhed er optaget i budgetforslag 2020 som
ændringforslag udover vedtaget serviceniveau.
Udmøntning af bloktilskudsmidlerne i 2019 vil medføre en tillægsbevilling. Denne sag vil blive
forelagt KB den 24. oktober, via SSU den 23. september.





Bilag
Orienteringsbrev ændring af værdighedsbekendtgørelsen - ensomhed som nyt tema
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen af 29. januar 2019
Eksisterende Værdighedspolitik - godkendt den. 20. august 2018
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