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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG 
VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE 

 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Under overskriften en værdig ældrepleje har regeringen besluttet, at alle kommuner skal udarbejde en 

værdighedspolitik.   

Det er ønsket med lovforslaget: ”at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at 

fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage 

udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv.”  

Jf. bemærkninger til lovforslaget vedrørende målgruppeafgrænsning står: ”Lovforslaget afgrænser området for 

værdighedspolitikken for ældreplejen ved dels at relatere politikkerne til de indsatser, som kommunen yder efter 

serviceloven i forhold til personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. Dels ved at afgrænse værdighedspolitikken til de 

indsatser, der i praksis især gives til personer, som er over pensionsalderen.” 

På den baggrund skal kommunen i første halvår af 2016 formulere en værdighedspolitik, som beskriver de 

overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Den enkelte kommune skal vurdere, hvor behovet er størst 

lokalt i forhold til en værdig ældrepleje. Partierne bag finanslovsaftalen er enige om, at en værdig ældrepleje bedst 

tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og under hensyntagen til lokale forhold.  

Det skal være tydeligt for ældre og pårørende, hvad der prioriteres, og det er et krav, at Seniorråd og øvrige relevante 

parter, som borgere, brugere, pårørende og medarbejdere, inddrages i processen. Derfor har Kommunalbestyrelsen 

besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, der har til opgave at udarbejde forslag til en værdighedspolitik.  

 

2. OPGAVEUDVALGETS OPGAVER 

 

Opgaveudvalget har til opgave:  

 At udarbejde forslag til en værdighedspolitk. 

 At sikre at værdighedspolitikken adresserer de af Sundheds- og ældreministeriets udmeldte obligatoriske 

emner: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring 

samt en værdig død. 

 At sikre sammenhæng mellem værdighedspolitikken og eksisterende relevante politikker og kobling til det 

øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen. 

 At indsamle input til værdighedspolitikken fra relevante interessenter og anvende dette som grundlag for 

udarbejdelse af forslag til værdighedspolitikken. 

 At sikre en proces, som er kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse. 

 At sikre at afsættet for den kommende værdighedspolitik er ”ældrelivet", der leves i Gentofte kommune i 

dag.  

 At forslag til værdighedspolitik for Gentofte Kommune høres i Seniorråd og Handicapråd. 
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3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Socialudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om 

kommunernes styrelse.  

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:  

 4 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 

 4 medlemmer fordelt således: 

 

- 2 medlemmer der sidder som valgte repræsentanter i Seniorrådet. Udpeget efter samråd med 

Seniorrådet. 

 

- 2 medlemmer der sidder i beboer- pårørenderådene. Udpeget efter samråd med Seniorrådet. 

 

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbistand til opgaveudvalget koordineres af direktøren for Social & Sundhed.  

 

4. OPGAVEUDVALGETS ARBEJDSFORM 

Opgaveuddvalget afholder 2 til 3 møder i perioden marts og april 2016. Social & Sundhed sekretariatsbetjener 

udvalget og indsamler via fokusgruppeinterview og eventuelt enkeltinterview input fra den relevante kreds af 

interessenter: 

 Socialudvalget 

 Seniorrådet 

 Beboer- pårørenderådene 

 Ledere, medarbejdere og MED-systemet i Pleje & Sundhed under Social & Sundhed  

 Selvejende plejehjem 

 Lægekontaktudvalget 

 Handicaprådet 

Social & Sundhed præsenterer de indsamlede input for opgaveudvalget opdelt på de emner, der i henhold til 

ministeriets udmeldinger skal behandles i politikken. Opgaveudvalget drøfter på denne baggrund indholdet i 

politikken. Social & Sundhed udarbejder på baggrund af udvalgets drøftelser udkast til politikken, der drøftes i 

udvalget og på baggrund heraf tilrettes inden behandling i Socialudvalget. 

5. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 1.3.2016. Der afholdes 2 til 3 møder i opgaveudvalget i marts og april. Forslag til 

værdighedspolitikken skal forelægges Socialudvalget på udvalgets møde i maj og skal forelægges til godkendelse i 

Kommunalbestyrelsen i juni. Værdighedspolitikken lægges som loven foreskriver på kommunens hjemmeside senest 

1.7.2016.  
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6. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 


