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Gennemgribende løft af ældreplejen 
 

Begrundelse 

Der har i store dele af 2020 været stor debat om ældreområdet. Det har udgangspunkt i 

videooptagelser på Kongsgården, som netop har været vist for hele landet. Disse optagelser 

var hjertegribende at se og giver anledning til debat overalt. Det vigtige er nu at tage ved 

lære af alt det, vi har set og hørt. 

 

Den seneste debat på ældreområdet har vist, at der er behov for større fokus på 

kerneopgaven, og det er Socialdemokratiets overbevisning, at dette også bør afspejle sig i 

arbejdet med budget 2021. 

 

Vi ønsker, at borgerne skal kunne mærke, at der tilføres et løft til ældreplejen. Vi vil arbejde 

for, at der kommer flere hænder på plejehjemmene i kommunen, for vi ved, at de ældre, som 

kommer på plejehjem, bliver svagere og svagere. Det er afgørende, at dette ikke medfører et 

lavere niveau af pleje på plejehjemmene, men kvaliteten derimod øges og trygheden 

reetableres. Samtidig ønsker vi også et løft i hjemmeplejen, helt konkret i form af mere 

direkte omsorgstid. 

 

I den socialdemokratiske byrådsgruppe er vi meget optagede af at genskabe tilliden til hele 

ældreplejen i Aarhus Kommune, og vi ønsker vi derfor, at der bliver sat ekstraordinært 

fokus på tilsyn og ledelse i hele forvaltningen foruden de eksisterende undersøgelser, som 

allerede er i gang. Vi forventer i den forbindelse konkrete udspil fra forvaltningen. 

 

Vi forventer tillige initiativer i forhold til at forbedre kulturen i Sundhed og Omsorg i bred 

forstand – herunder især behandlingen af de ældre, samarbejdet med de pårørende og en 

forbedret klagehåndtering.  



 

 

Forslag 

1) At der ansættes flere SOSU-assistenter og sygeplejersker på kommunens plejehjem. 

2) At omsorgstiden i hjemmeplejen øges. 

3) At muligheden for aflastning af pårørende til demente i eget hjem øges.  

4) At opnormeringen af dagvagter på Skovvang øges.  

  

På vegne af Socialdemokratiet i Aarhus Byråd 

Lone Hindø, Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget 

Ango Winther, Næstformand for Sundheds- og Omsorgsudvalget 

Ali Nuur, Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget 

 

 


