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Budgetforslag 

Genopret tillid til ældreplejen 

Troværdighed, respekt og engagement er nogle af kerneordene for 
hele Aarhus Kommune og med disse stærke ord in mente vil Venstre i 
Aarhus Byråd komme med følgende forslag: 
 
Straks det er muligt og når den eksterne rapport om forløbet på 
Kongsgården foreligger (2. september 2020) inviterer 
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (gerne sammen med 
Aarhus Byråd) til et dialogmøde om det fælles arbejde med at få 
genoprettet tilliden til ældreplejen i Aarhus Kommune. 
 
Vi skal - i fællesskab - og med fokus på ældreplejen i Aarhus, have 
genoprettet tilliden så hurtigt det er muligt. 
 
Vi foreslår at minimum følgende parter inviteres til en åben og 
fremadrettet dialog: 
 
- Kommunernes Landsforening 
- Ældre Sagen 
- Ældrerådet 
- Alzheimerforeningen 
- repræsentanter for beboere og pårørende 
- de faglige organisationer; FOA, DSR m.fl. 
- Styrelsen for Patientsikkerhed 
- Aarhus Byråd 
 
I Venstre er vi parate til – i forbindelse med budgetdrøftelserne 2021 – 
at prioritere den nødvendige økonomi for at sikre en god og værdig 
ældrepleje i Aarhus Kommune – her vil vi bl.a. lytte til 
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og de anbefalinger der 
kommer fra rådmand og forvaltning. Ligeledes er det vigtigt at vi 
kender den samlede økonomiramme således at fundamentet er på 
plads inden vi taler konkrete beløb. 
 
For Venstre handler de aktuelle udfordringer absolut ikke om økonomi 
alene. Det handler også om at arbejde med kulturændringer der hvor 
det er nødvendigt. Vi skal sikre kvaliteten i ældreplejen. 
 
Ligeledes handler det også om faglighed og ledelse. Disse faktorer er 
vigtige – både på kort og på langt sigt. 
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Forhåbentlig vil nogle af tingene kunne klares på den korte bane – og i 
Venstre mener vi at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 
sammen Aarhus Byråd, løbende skal vurdere på om mulighederne og 
rammerne giver rum til at sikre de nødvendige tiltag, bl.a. i forhold til 
at styrke fagligheden – således at tilliden til ældreplejen i Aarhus 
Kommune genoprettes så hurtigt det er muligt. 
 
I fortsættelse heraf er Venstre parate til – sammen med 
magistratsafdelingen – at prioritere ressourcer til et bedre og eksternt 
tilsyn. Her ser vi gerne inddragelse af mulige private eller offentlige 
aktører. 
 
Aarhus Kommune har netop nedsat et opgaveudvalg der bl.a. skal 
arbejde med borgerinddragelse og demokrati. I den forbindelse vil vi – 
igen i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg – 
arbejde for at borger- og pårørende-inddragelsen bliver styrket. Vi 
mener og tror der kan skabes rammer for et tættere samarbejde 
mellem beboere, pårørende, medarbejdere, ledelse og ”kommunen”. 
Også her er Venstre parat til at prioritere de nødvendige ressourcer. 
 
Sammen med magistratsafdelingen vil vi endvidere gerne se på 
hvordan klager håndteres på området. Vi er parate til at indgå i 
drøftelserne om en bedre måde at håndtere borgerhenvendelser og 
klager på. Skal der oprettes en ny kommunal 
klagefunktion/”ombudsmandsinstitution” eller skal vi udbygge de 
funktioner der allerede findes. Her er vi meget interesserede i at gå i 
dialog med rådmanden og hendes forvaltning – men vi synes også at 
dette skal drøftes med alle interessenter på ældreområdet.  
 
Vi har et godt fundament at bygge på med mange dygtige og 
engagerede medarbejdere og ledere og så skal vi politikere skabe de 
bedst mulige rammer – det er Venstre parat til sammen med 
Magistraten for Sundhed og Omsorg og sammen med Aarhus Byråd.  
 
Ansvaret for at få genoprettet tilliden ligger ikke hos en 
magistratsafdeling eller hos en rådmand, det er et fælles ansvar der 
ligger på skuldrene af et samlet Aarhus Byråd. 
 
 
 


