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Rådhuset
5610 Assens
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Assens den 22.01.2019

Assens Ældreråds høringssvar til kvalitetsstandard for Dagtilbud - rev. udgave dec. 2018.
Assens Ældreråd har i møde den 8. og 22. januar 2019 besluttet at afgive følgende høringssvar:
Assens Ældreråd må på det kraftigste misbillige, at Assens Byråd har besluttet at nedlægge samtlige
daghjem i kommunen, samt at alle nedlæggelserne allerede er foretaget.
Det var en stor fejl at nedlægge et tilbud til svage og ældre borgere, og derved overlade disse til ensomhed og savn af menneskelig kontakt. Følgevirkningerne heraf vil være uoverskuelige, og vil
bl.a. medføre øgede udgifter i hjemmeplejen og behov for plejehjemspladser, fordi ensomhed – kedsomhed – hjælpeløshed vil være årsag til en dårligere helbredstilstand hos borgeren.
Med vedtagelsen af kvalitetsstandard for dagtilbud i h.t. servicelovens § 84 stk. 1 er Assens kommune på vej til at opfylde lovens minimum for dagtilbud. Derfor kan Assens Ældreråd ikke på nogen måde anbefale denne kvalitetsstandard til godkendelse.
Bemærkninger til kvalitetsstandarden:
Pkt. 2 – 3:
Der vil i visiteringen ikke blive taget hensyn til klientens forhold, man vil udelukkende tage udgangspunkt i om ægtefælle / den nære pårørende har behov for aflastning, altså at ægtefællen / den
nære pårørende ikke længere magter sin plejeopgave. Denne vurdering af behov kan have en negativ påvirkning i forholdet de to parter imellem, alt som man ser problemerne, og hvem der er årsag
hertil.
Pkt. 4:
Der er lagt op til en stram visitering til aflastning.
Pkt. 6:
Borgere, som udover nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne, lider af ensomhed og alderdomssvækkelse må også kunne visiteres til aflastning, uanset om man bor alene eller har ægtefælle.
I øvrigt:
Ældrerådet er bekendt med at aflastningen vil finde sted på plejecentrene i Aarup – Verninge –
Flemløse med i alt 28 pladser. Ældrerådet påpeger at der også bør etableres aflastningspladser i Assens.
Med venlig hilsen
Assens Ældreråd
_______________________________
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