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Ny ældrepolitik i Hørsholm Kommune

Baggrund
Administrationen foreslår, at der udarbejdes en ny ældrepolitik i Hørsholm 
Kommune. Ældrepolitikken skal give grundlag for tilrettelæggelsen af de 
kommende års ældreliv i Hørsholm. 

Forslag
Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget beslutter:

 At der udarbejdes en ny ældrepolitik i Hørsholm 
Kommune, og

 At spørgsmålet om nedsættelse af et paragraf 17, stk. 4 
udvalg forelægges Økonomiudvalget 

Sagsfremstilling
Administrationen foreslår, at der udarbejdes en ny ældrepolitik i Hørsholm 
Kommune under overskriften Hørsholm hele livet. Ældrepolitikken skal give 
grundlag for tilrettelæggelsen af de kommende års ældreliv i kommunen. 
 
Hørsholm hele livet skal bidrage til at besvare en række spørgsmål om, 
hvordan kommunen kan skabe de bedste rammer for en tryg og aktiv tilværelse 
som ældre i Hørsholm. Hvordan skal det gode liv være for en ældre anno 2025? 
Hvad er borgernes forventninger til kommunens ældrepleje, og hvordan kan vi i 
fællesskab prioritere ressourcerne?
 
Administrationen har udarbejdet et oplæg til en ny ældrepolitik. Oplægget er 
vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.
 
Baggrund for udarbejdelse af en ny ældrepolitik:
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Borgerne i Hørsholm er blandt de ældste i landet. Pr. 1. januar 2017 udgjorde 
andelen af +80-årige 7,3 procent af befolkningen i Hørsholm og er dermed den 
5. højeste i landet. Befolkningsprognosen visen, at andelen af ældre i 
kommunen vil vokse yderligere i de kommende år.
 
Samtidig med den demografiske udvikling vokser en ny generation af ældre 
frem. Den nye generation af ældre får senere brug for hjælp fra det offentlige 
end tidligere – eksempelvis når det gælder hjemmepleje. De forbliver aktive og 
sunde efter endt erhvervskarriere og får i overvejende grad først brug for hjælp, 
når de er højt oppe i årene og eksempelvis døjer med kroniske sygdomme. 
 
En tendens i udviklingen er desuden, at de næste generationer af ældre stiller 
anderledes og nye krav til de rammer og indsatser, som kommunen tilbyder. 
Det gælder alt fra boformer, sociale relationer, aktiviteter, ældrepleje mv. 
 
Organisering og proces:
I forbindelse med udarbejdelsen af en ny ældrepolitik lægges der op til en 
inddragende proces, hvor kommunen inviterer borgere, medarbejdere og 
samarbejdspartnere til at medvirke i udformningen af ældrepolitikken. 
 
Det foreslås i den forbindelse, at der nedsættes et opgaveudvalg (et paragraf 17 
stk. 4 udvalg), der bliver ansvarlig for udarbejdelsen af en ny ældrepolitik. 
Udvalget skal bestå af medlemmerne af Social- og Seniorudvalget samt 
repræsentanter fra interesseorganisationerne (bl.a. Seniorrådet, Handicaprådet 
og Ældre Sagen).
 
Processen forventes at løbe fra 1. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019, hvor 
den nye ældrepolitik forventes fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale
Medarbejdere fra kommunen involveres i tilvejebringelsen af en ny ældrepolitik. 

Kommunikation
Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling
Intet at tilføje

Bilag
-    Ny ældrepolitik i Hørsholm Kommune januar 2018
-    Bilag til ny ældrepolitik
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-02-2018
Social- og Seniorudvalget indstillede godkendt, at der nedsættes et opgaveudvalg, 
under Social- og Seniorudvalget i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, 
med henblik på at udarbejde udkast til en ny ældrepolitik i Hørsholm Kommune 
under overskriften ”Hørsholm hele livet” i overensstemmelse med 
administrationens oplæg. Udvalget skal sammensættes af medlemmerne af 
Social- og Seniorudvalget og yderligere op til 10 repræsentanter for 
interesseorganisationerne (bl.a. Seniorrådet, Handicaprådet og Ældre Sagen), 
som vælges senere af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra opgaveudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2018
Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt med 
bemærkning om, at formanden for Social- og Seniorudvalget indstilles udpeget som 
formand for opgaveudvalget.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 19-03-2018
Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
 
Kristin Arendt (C) og Jakob Nybo (I) deltog ikke i mødet.


