Chefteamindstilling: Sparring: Mål og proces for ny værdighedspolitik
1. marts 2018, Ledelsessekretariatet

Kommunikation:

Baggrund:
Aarhus Kommune skal i 2018 vedtage en ny værdighedspolitik. CT skal drøfte ønsker til politikkens målsætning, temaer, former for inddragelse og tidsplan. CTs drøftelse vil danne grundlag for en drøftelse i
Sundheds- og Omsorgsudvalget på deres næste møde den 7. marts.
I forbindelse med indførelsen af Værdighedsmilliarden i finansloven for 2016, blev der indført krav om at
alle kommuner udarbejdede en politik for værdig ældrepleje, og at politikken skal vedtages af byrådet i det
første år af hver byrådsperiode.
”Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje
i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter
lov om social service til personer over folkepensionsalderen”
Det er et krav at politikken forholder sig til følgende 6 emner, hvor ”pårørende” er et nyt krav.
1) Livskvalitet
2) Selvbestemmelse
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4) Mad og ernæring
5) En værdig død
6) Pårørende.
Aarhus Kommunes værdighedspolitik fra 2016 var bygget op om de tre borgerrettede ledetråde (vedlagt).
Ved et ændringsforslag fra S-Ø-R-SF blev det besluttet at ”værdighedspolitik skal omfatte alle borgere
med pleje- og sundhedsbehov, jfr. servicelovens § 81”

Sparringspunkter:
Chefteamet skal drøfte
•
Målsætning for politikken og anvendelse af politikken
•
Temaer der skal indgå i politikken
o
Sammenhæng til MSO’s effektmål i budgettet
o
Sammenhæng til ledetrådene
o
Sammenhæng til pårørendeindsatsen (drøftes på strategisk ledermøde 13/4)
•
Bredden af inddragelse
•
Tidsplan
•
Det anses for en fortsat præmis at politikken bygges op om de tre borgerrettede ledetråde.
Der er som inspiration vedhæftet tre modeller med processer.

Sundhed og Omsorg går i gang med arbejdet om næste udgave af værdighedspolitikken.
Processen aftales med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herefter meldes ud til relevante parter hvordan og
hvornår de har mulighed for at blive inddraget.

Denne indstilling er (Sæt X):
Åben indstilling

X

Lukket indstilling

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Udvikling
Ansvarlig leder/afdeling: Søren Hougaard Jensen, Ledelsessekretariatet
Deltager på mødet: Klaus Bach Trads og Lone Hauberg Toft

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)
Afd. grundbudget

MSO’s fælles opsparing

Afd. opsparing

Direkte udgifter (Angiv kr.)

Effekt og målopfølgning:
Politikkens hovedemner følges som MSO’s effektmål i budgettet.
Politikken vil være retningsgivende for hvilke værdier og indsatser Sundhed og Omsorg vil udvikle.
I det daglige arbejde for personalet vil ledetrådene fortsat være retningsgivende for hvordan vi udfører vores arbejde.

Implementering:

2018

2019

2020

2021

Politikken er fortsat en forudsætning for at få andel af værdighedsmilliarden.

Ledelsessekretariatet (Klaus Bach Trads) og Udvikling/Innovation (Lone Hauberg Toft) driver processen
med udviklingen af politikken.
Politikken bør vedtages af byrådet inden næste års serviceniveau fastlægges/vedtages.
Implementeringen af politikken afhænger af målsætningen.
Den endelige politik skal sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

9. marts 2016
Værdighedspol. vedtages

1. marts

7. marts

Forår

Sommer/efterår

Oktober

Chefteam-møde

Udvalgsmøde

Inddragelse

Politisk behandling

Nyt serviceniveau

Referat:
Chefteamet drøftede

•
•

•
•
•

Målsætning for politikken og anvendelse af politikken
Temaer der skal indgå i politikken
o Sammenhæng til MSO’s effektmål i budgettet
o Sammenhæng til ledetrådene
o Sammenhæng til pårørendeindsatsen (drøftes på strategisk ledermøde 13/4)
Bredden af inddragelse
Tidsplan
Det anses for en fortsat præmis at politikken bygges op om de tre borgerrettede ledetråde.
-

Der er som inspiration vedhæftet tre modeller med processer.

Der arbejdes videre ud fra model 1 med udgangspunkt i den eksisterende værdighedspolitik med tilføjelse af pårørende. Politikken skal kobles med ledetrådene, der skal ses
på høringssvar fra sidst, tænkes ind i intro-program for udvalget for finjustering og evt. yderligere politiske indsatser. Foreninger tages med i høringsrunden.

