
 Tak for dit læserbrev. Du sætter fokus på noget meget vigtigt, nemlig i hvor 
høj grad vi som velfærdssamfund er i stand til at hjælpe de mennesker, der 
beklageligvis er kommet i den situation, at de ikke kan klare sig selv. Det 
drejer sig om ældre og handicappede.  
  
De alarmerende og ubehagelige hændelser, du beskriver, må jeg som givet gå 
ud fra, at du ikke har oplevet i Fjends Kommune. I så fald havde 
du forhåbentlig ladet os det vide.  
  
I Socialudvalget har vi til stadighed bestræbt os på, indenfor de givne 
økonomiske rammer, at forbedre forholdene for de medborgere, der er 
afhængig af hjælp fra det offentlige. På landsplan er det 15-20 pct. af alle 
ældre over 67 år, der er i den situation. Samtidigt glæder vi os over, at der 
bliver flere ældre, der kan klare de daglige gøremål selv, og det er også 
medvirkende til, at den 3. alder også byder på glade dage.  
  
På to af vore centre har vi i samråd med brugerbestyrelserne - det vil sige de 
mennesker, som vores beslutninger rent faktisk berører - valgt at bygge to 
rums boliger i leve- bomiljøer. De er lidt dyrere i drift isoleret set. Der er 
personale døgnet rundt i hver boenhed, og der bor kun 10 personer i hver 
boenhed. Madlavningen foregår i boenheden, og beboerne har selv indflydelse 
på, hvilke retter, der skal på bordet.  
  
Brugerundersøgelserne har vist, at de ældre, deres pårørende og personalet er 
meget tilfredse med denne boform, så det kan vi kun betragte som en 
forbedring af en gruppe svage ældres vilkår. Hvad angår indgangspartiet, så 
var det et længe næret ønske fra brugerbestyrelsen på Sjørup Ældrecenter, 
som er gået i opfyldelse.   
  
Det er glædeligt, at du ikke oplever Birkegården som nedslidt, og det har 
bestemt heller ikke været hensigten. Tværtimod. For mange ældre er 
ældrecentret det sidste hjem - og det skulle gerne også være et hjem, der 
også løbende vedligeholdes og er rart at bo i. Derfor er det uhyre vigtigt, at 
rammerne ikke blot er gode, men også at vi konstant er opmærksomme på, 
hvad vi kan gøre bedre - og dette sker som sagt i dialog med brugerne. Og det 
er netop det, der sker i disse år - og efter min bedste overbevisning - sker 
dette, uden at det på nogen måde sker på bekostning af den personlige pleje. 
  
Eller for den sags skyld på bekostning af hjælpen i eget hjem. Hvad 
angår hjælpen i eget hjem, så har vi allerede, som du efterlyser, forsøgt at 
tage langt større individuelle hensyn ved tildelingen, og vi er meget 
opmærksomme på, om den enkelte ældre mangler omsorg. Tit handler den 
efterspurgte ydelse nemlig, som du skriver, ligeså meget om kærlig omsorg 
som om rengøring.  
  



Jeg vil gøre mit til, at den nye Viborg Kommune fremover bliver kendetegnet 
ved, at der i høj grad tages individuelle hensyn ved tildeling af offentlig hjælp 
til pleje, omsorg og praktisk bistand. Samtidigt hermed kunne kommunen 
være "fødselshjælper" til fremme af et frivilligt, socialt omsorgsarbejde, hvor 
det nære samvær, den kærlige omsorg og en tur i det fri kunne være med til 
at højne livskvaliteten hos de svage medborgere.   
  
Endelig håber jeg, at det gode og inspirerende samarbejde, vi i Fjends har haft 
med brugerbestyrelserne og Ældrerådet fortsætter. Jeg forventer, at der også 
på dette område vil blive tilstræbt et ligeværdigt samarbejde de seks 
kommuner imellem. 
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