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ÆLDREPOLITISK TEMADAG OM STRATEGI FOR LOKAL INDFLYDELSE 



Assens Kommunes ændring af kvalitetsstandarderne for rengøring i ”eget hjem” og 
på plejehjem 

19.9.2018 vedtager Assens Byråd at reducere serviceniveauet på hjælp til rengøring efter §83 

Hvor man hidtil har fået rengøring hver 3. uge, vil man fra 1.1.2019 få rengøring hver 5. uge og gulvvask 
vil ikke blive udført. 

Tøjvask ændre fra hver uge til hver 2. uge 

Lukning af Hjallese Plejecenter 

Byrådet beslutter 23.1. 2019, at lukke Hjallese Plejecenter.  

1.marts åbner et friplejehjem i Tornbjerg med 60 pladser, og det udvider Odenses plejecenter-kapacitet i 

en sådan grad, at det er nødvendigt at nedlægge kommunale pladser. Ellers vil kommunen ifølge Ældre- 

og Handicapforvaltningen stå tilbage med en ekstraregning på 12 millioner kroner om året.  

Når det er Hjallese Plejecenter, forvaltningen foreslår at lukke, hænger det ifølge rådmand Søren Windell 

blandt andet sammen med bygningernes størrelse, at de ikke er dementegnede, og at plejecentret i en 

salgssituation har en attraktiv beliggenhed. 

 

 

 

 

 

De to eksempler fra Fyn 



Ældre Sagen Assens har afholdt møde sidst i oktober med de politiske partier der er i Assens Byråd om 
ældrepolitikken. Der var ca. 50 deltagere til mødet. 

D. 26. november 2018 sender Assens Kommune brev til ældre der modtager hjælp. I brevet fortæller 
kommunen om de serviceforringelser der vil træde i kraft fra 1. januar 2019. 

27. December 2018 har TV2 Fyn et indslag om besparelserne og hvordan de vil ramme de ældre. En 
datter til en hjemmehjælpsmodtager har oprettet en Facebookgruppe om besparelserne/ældreplejen: 

 
”Byrådet i Assens Kommune vil finde fire millioner kroner ved at spare 
 på ældrepleje. Det har fået Sussie Elkjær til at starte en  
Facebook-gruppe.”: 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/nu-raaber-datteren-op-paa-facebook 

 
Ældre Sagen i Assens har kontakt til kommunen vedrørende 
besparelserne – har gjort indsigelser i planlægningsfasen.  
 
D. 12. februar sender de kommunens orienteringsbrev til  
Ældre Sagens sekretariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skete i Assenssagen ”lokalt”? 
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Ældre Sagen i Assens har orienteret sekretariatet om besparelserne. 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-02-11-90-aarig-faar-kun-gjort-rent-hver-femte-uge-helt-paa-

maanen-siger-aeldresagen 

 

D.12.2. modtager sekretariatet orienteringsskrivelsen fra Ældre Sagen i Assens   

Samme dag sender Bjarne Hastrup et brev til Ældreminister Thyra Frank. I brevet beder Bjarne 

Hastrup ældreministeren redegøre for Assens Kommunes nye serviceniveau. 

Brevet sendes til orientering til Ældre Sagen i Assens, som har aftalt møde med kommunens 

socialudvalg om besparelserne, d.19.2. vil sende brevet til ministeren videre til udvalgsformanden, 

så kommunen har det inden mødet. 

Ældre Sagens pressefolk orienterer medierne om sagen og om Ældre Sagens brev til Thyra Frank 

Borgmesteren i Assens Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skete i Assenssagen i Ældre Sagens sekretariat? 
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I Folketinget indkaldes ældreminister Thyra Frank 13.2. til samråd om Assens Kommunes 
besparelser på hjemmehjælpen: 

Samrådsspørgsmål AX:  Vil ministeren oplyse, om ministeren fortsat mener, at kommunerne reelt 
får dækket udgifter til flere og flere ældre, og om der er en grænse for, hvor ringe standarderne på 
ældreområdet kan blive, hvis de samtidig stadig skal leve op til servicelovens bestemmelser, når 
man som i eksempelvis Assens Kommune nu kun tilbyder rengøring hver femte uge til syge borgere 
som følge af flere ældre og dårlig økonomi i kommunen?  

Ministerens svar: Som jeg har svaret Folketinget efterhånden flere gange, så er det Ankestyrelsen, 
der som uafhængig ankeinstans og overordnet tilsynsmyndighed har til opgave at påse, at 
kommunerne overholder serviceloven. Jeg kan ikke som minister gå ind i konkrete sager, ligesom 
jeg heller ikke kan pålægge en kommunalbestyrelse et bestemt serviceniveau for ældreplejen. Det 
følger af det kommunale selvstyre og af, at serviceloven er en rammelovgivning. 
 

Og Assens Kommunes serviceforringelser når også frem til statsministerens spørgetime 
d.26.2.2019: 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/loekke-forarget-over-aeldrepleje-i-assens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skete i Assenssagen i folketinget? 
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Ankestyrelsen har i principafgørelse 82-12 udtalt, at en kommunes generelle serviceniveau om, at 
rengøring bevilges hver fjerde uge, som vejledende udgangspunkt ikke er i strid med serviceloven.  

Ankestyrelsen understregede i samme principafgørelse, at serviceniveauet skal fraviges i de 
tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør dette, og at mere subjektivt prægede forhold skal 
indgå i vurderingen af borgerens behov, såsom borgerens værdighed, integritet og personlig glæde 
ved at leve i et rent hjem, og navnlig borgerens mulighed for at leve et så normalt liv som muligt, 
herunder et socialt liv. 
 
I principafgørelse 20-15 har Ankestyrelsen slået fast, at en kommune altid skal foretage en konkret 
og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp til rengøring. 
 
Det følger af principafgørelsen, at den konkrete og individuelle vurdering går forud for kommunens 
serviceniveau, således at serviceniveauet skal fraviges i tilfælde, hvor borgerens behov 
nødvendiggør det. 
 
Ankestyrelsen har oplyst til Sundheds- og Ældreministeriet, at de er i dialog med Assens Kommune 
og har bedt kommunen om en redegørelse i sagen. Ankestyrelsen vil på baggrund af kommunens 
redegørelse tage stilling til, om der skal rejses en tilsynssag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skete i Assenssagen i Ankestyrelsen 
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Nu bliver kommunen betænkelig……. 

Borgmesteren skriver til Bjarne Hastrup og forklarer/undskylder sig med kommunens pressede 

økonomi. Borgmesteren synes heller ikke det er værdigt med rengøring hver 5. uge. 

Bjarne Hastrup mener dog stadig ikke, at en presset kommuneøkonomi kan begrunde rengøring 

hver 5. uge uden gulvvask. 

Til sidst viser det sig, at både den lokale Ældre Sags, sekretariatets og borger/pårørende og 

mediepres bærer frugt: 

 

 

https://www.tv2fyn.dk/nyheder/25-02-2019/1930/besparelse-pa-rengoring-traekkes-

tilbage?autoplay=1#player 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skete i Assenssagen i Assens Kommune?   
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Indsatsen ”struktur” bortfalder 

Indsatsen ”færden” bortfalder 

Økonomisk støtte til aktivitetscentre bortfalder 

Lukning af daghjem 

Tøjvask reduceres til hver 2. uge 

Indsatsen ”hudpleje” reduceres 

Hjælp til oprydning og opvask i køkken reduceres fra daglig til 4 gange om ugen 

Reduceret frekvens for hjælp til toiletbesøg. Fra 6-8 gange/døgn til 5-7 gange/døgn 

Medicinudlevering kan for nogle borgere erstattes af hjælpemidler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men der er stadig mere at arbejde for i Assens Kommune 

Notat om reduktion af serviceniveau 2019: 



 

De 68 beboere og cirka 50 medarbejdere på Hjallese Plejecenter blev 8. januar 2019 informeret om 

lukkeplanerne. Tirsdag den 22. januar skal sagen behandles i Ældre- og Handicapudvalget, mens 

byrådet 23. januar tager endelig stilling til lukningen, der ifølge planen skal ske 1. juli. 

Det er ikke ulovligt at lukke plejehjem, hvis man tilbyder en anden bolig…. 

Ældre Sagen Odense 11. januar 2019 

”Jeg synes, det er rigtig trist for beboerne på Hjallese Plejecenter, at de pludselig skal flytte. Det er 

ikke godt for ældre, svage mennesker at blive rykket op med rod. Det bliver et traume for dem, siger 

Palle Vennekilde, formand for Ældre Sagen Odense”. 

Både personale og beboere er vrede: 

https://www.tv2fyn.dk/nyheder/23-01-2019/1930/afgorelse-i-sag-om-hjallese-

plejecenter?autoplay=1#player  

Ældre Sagen i Odense har længe været klar over kommunens planer med lukning og har løbende 

været i dialog om det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skete i sagen om lukning af Hjallese Plejecenter? 
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Beboerne skal være ude med sommeren 2019. Hvorfor skal det gå så stærkt? 

 

Fra Fagbladet FOA d. 15. januar 2019, arbejdsmiljørepræsentant Camilla Fagerlin: 

 

"Stemningen er helt vildt trykket. Beboerne græder og spørger, om det ikke kan blive lavet om. Vi 

har to-tre beboere, der decideret påtænker selvmord. Det er fuldstændig vanvittigt og rigtig hårdt at 

stå i som personale,"  

"Vi har nogle i personalegruppen, der har været ansat i 30 år, som ligger søvnløse om natten. De er 

dybt forurolige over, at de skal til at søge en ny stilling så sent i livet,"  

 

På Ældre Sagens Facebookside kommer et opslag fra personalegruppen på plejecentret – 

henvendelsen er anonym.  

På mødet i d. 23. januar 2019 vedtog Byrådet endeligt at lukke Hjallese Plejecenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ældre vil ikke flytte! 



Snart skal Ulla Henriksen, Poul Erik Jensen og de 66 andre beboere på plejehjemmet flytte.  

”Jeg nægter simpelthen at flytte. Jeg har sagt, jeg låser døren og bliver indenfor. Jeg vil blive meget 
ked af det, for jeg føler mig virkelig godt tilpas”  forklarer Ulla Henriksen. 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/ulla-og-poul-erik-skal-flytte-fra-plejehjemmet-jeg-naegter  

Men kan man tvinge beboerne ud af deres plejebolig? 

Beskyttet af lejeloven 

Ifølge Lejernes Landsorganisation (LLO) har Odense Kommune som udgangspunkt ikke ret til at 
tvangsflytte beboerne. 

I første omgang er det op til lejerne. Hvis de føler, at der kan tages vare på deres behov, når 
centeret lukker, så har de som udgangspunkt ret til at blive boende. De er beskyttet af lejeloven 
ligesom andre mennesker, siger Anders Svendsen, chefjurist i LLO. 

Alligevel kan det ende med, at beboerne må flytte fra stedet. 

Kommunen har pligt til at sikre sig, at ens plejebehov er dækket af boligen. Så hvis ens plejebehov 
ikke kan være dækket, når centeret lukker, så vil det blive vanskeligt for lejerne at blive boende, 
siger Anders Svendsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan man tvinge de ældre til at flytte? 
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Søren Windell (K), Ældre- og Handicaprådmand i Odense Kommune: 

 

”De kan blive boende i den ældrebolig, som plejehjemspladsen er. Selve plejedelen vil blive lukket 

ned, men de vil få al den hjælp og støtte, de skal have for at leve et godt liv” 

 

Men hvis man er blevet godkendt til plejehjem, så er det jo fordi man netop ikke har kunnet klare sig 

hjemme med hjemmehjælp….. 

 

Så er det en mulighed i virkeligheden?: 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/98-aarige-ulla-kan-blive-boende-paa-hjallese-plejecenter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er man i virkeligheden nødt til at flytte? 
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Fra Fyns.dk 22. april 2019: 

Alle er i job eller bolig: Vreden på lukket plejecenter er væk. Alle var kede af det, da planerne om at 

lukke Hjallese Plejecenter blev kendt blandt beboere og personale først på året. Nu er stemningen 

vendt og alle har klarhed over, hvor de skal bo og arbejde. 

Ingen bitterhed 

Både personale og beboere er siden meldingen i januar så småt begyndt at flytte, og midt i april er 

der 27 beboere ud af de i alt 78 tilbage. I den kommende måned flytter 15, fortæller 

rehabiliteringslederen. 

 

 

Hvad er jeres erfaringer med beboernes flytninger og tilfredshed med det der er sket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan er det gået? 



 

Det betaler sig altid at drøfte problemerne med politikere og embedsmænd 

 

Ældre Sagen bidrager med mange aktiviteter og kan godt være bekendt at henvende sig, hvis 

kommunens serviceniveau eller handlinger på ældreområdet giver ældre problemer 

 

I kan altid hente hjælp og sparring i sekretariatet 

 

Når I henvender jer, arbejder vi sammen på tværs i huset og vi gør ikke noget med jeres kommune 

udenom jer 

 

Vi kan gøre hinanden stærkere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os samarbejde om jeres kommunes service til svage ældre 

og deres pårørende 


