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Ældreminister Mette Kierkgaard  

15. december 2022 

Kære Mette Kierkgaard  

 

Allerførst et stort tillykke med din udnævnelse til ældreminister. Jeg ser meget frem til at 

møde dig og til et godt og konstruktivt samarbejde. Der er mange positive takter i det nye 

regeringsgrundlag. I Ældre Sagen glæder vi os blandt andet over, at regeringen vil holde 

fast i det arbejde med en ældrelov, som allerede er lavet. 

 

Der er skabt et godt udgangspunkt til den kommende ældrelov via det arbejde, som Ældre 

Sagen har bidraget til. Vi ser nu frem til at blive en del af de drøftelser, der skal føre til en 

konkretisering af de enkelte temaer til en ny lovgivning. Vi ser ligeledes frem til 

konstruktivt at kunne bidrage til den konkrete udformning af arbejdet omkring frisættelse 

af de enkelte velfærdsinstitutioner og dannelse af bestyrelser mv.   

 

Lad mig samtidig understrege, at der for Ældre Sagens vedkommende er nogle helt centrale 

temaer, der skal adresseres i arbejdet med en ny ældrelov: 

 

Først og fremmest er det afgørende, at den nye lov baseres på, at al hjælp gives for at styrke 

den enkeltes livskvalitet i dagligdagen. Der skal desuden være en sikkerhed for, at det 

stadig er en offentlig/kommunal forpligtigelse at tilvejebringe de tilbud for ældre, der i dag 

findes i serviceloven.  

 

Det er meget positivt, at I som ny regering vægter, at selvbestemmelse skal være et centralt 

pejlemærke i en fremtidig ældrelov. For Ældre Sagen er det her afgørende, at retten til 

selvbestemmelse er på den ældres side - og ikke på kommunens eller den enkelte leders. 

Derfor ser jeg særligt frem til at tale med dig om, hvordan nye visitationsformer med 

udgangspunkt i selvvisitering kan finde anvendelse i Danmark.  

 

Grundet folketingsvalget blev vores fælles studietur til Holland med deltagelse af 

ældreministeren og repræsentanter for Ældre Sagen, FOA og KL udsat. Et af formålene 

med denne tur var netop at studere, hvordan man kan indføre selvvisitering, uden at det 

sætter økonomien over styr. Jeg glæder mig til at genoptage dialogen om denne tur med 

dig, og jeg håber, at vi snarest muligt kan mødes for at drøfte de mange vigtige 

udfordringer, der står for at skulle løses på ældreområdet. 

 

Venlig hilsen 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 


