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NR.: R2017-03

KristenDemokraterne bakker op om oprettelsen af friplejehjem i
kommunerne i Danmark
Den personlige frihed er en vigtig værdi, der også bør være gældende i kommunalpolitikken.
KristenDemokraterne bakker derfor op om oprettelsen af friplejehjem i kommunerne.
Det er vigtigt, at vore ældre medborgere får en reel valgmulighed til, at kunne vælge plejehjemsplads,
hvor de kan trives. For nogle ældre har det stor betydning, at kunne vælge et plejehjem fx drevet på
grundlag af det kristne livs- og menneskesyn.

Begrundelse:

Med baggrund i KristenDemokraternes Kommunal- og regionalpolitiske program 2017 om valgfrihed,
foreslår KD i Randers, at KristenDemokraternes hovedbestyrelse bakker op om oprettelse af
friplejehjem i kommunerne.
I KristenDemokraternes kommunal- og regionalpolitiske program for 2017 står bl.a. om værdier og
valgfrihed: så forældre frit kan vælge privat pasning (pengene skal følge barnet). Generelt skal
pengene følge opgaven, også ved valg af privat eller selvejende institutioner på skole-, handicap-,
ældre- og sygehusområdet” (friplejehjem oprettes netop som selvejende institutioner).
Begrundelsen for vort forslag er, at vi ønsker, at vore ældre medborgere skal have en reel
valgmulighed til, at kunne vælge en plejehjemsplads på et friplejehjem, som bl.a. kan være drevet på
baggrund af det kristne livs og menneskesyn.
KristenDemokraterne bør bakke op om de ordninger, som understøtter vor politik om, at pengene skal
følge opgaven herunder også på ældreområdet.
Baggrunden for vort forslag er også, at der i de kommende år, vil komme mange flere ældre, som
naturligt også vil medføre et større behov for plejehjemspladser. Vort forslag skal også ses i lyset af, at
kommunerne til stadighed har fokus på besparelser på ældreområdet, som ikke kan undgå at gå ud
over de ”varme” hænder.
Vi ønsker med vort forslag, at vore ældre medborgere, ikke skal frygte, at skulle på plejehjem men
derimod kan være tryg derved.
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Referencer:

http://amtsavisen.dk/debat/Velfaerd-Hvad-frygter-vimere-end-doeden-At-komme-paaplejehjem/artikel/324730
Der henvises til forskellig info om friplejeområdet:
Lovgivning på området er:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173519
Info om friplejehjemsloven:
http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2015/Magasin-14/Ny-lov-for-friplejeboliger/
Eksempel på friplejehjem i DK i Sahl (http://www.friplejehjemmetisall.dk/)
Klejtrup friplejehjem http://www.klejtrup-friplejehjem.dk/
Eksempel på værdigrundlaget for et friplejehjem http://www.klejtrup-friplejehjem.dk/?page_id=22
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