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Baggrund
De politiske målsætninger for seniorer for 2016-2019 ligger i forlængelse af
”Kommuneplanstrategi 2014 – Det hele menneske i fremtidens bolig by” og bidrager til at
sætte retning og prioritere kommunens indsats for seniorerne.
Målsætningerne retter sig mod en generation af borgere, hvor de fleste kan forvente at leve
længere med et godt helbred, være længere på arbejdsmarkedet med flere ressourcer. En
generation af aktive og ressourcestærke borgere, der ønsker indflydelse og medbestemmelse,
og som gerne vil inddrages og tage ansvar.
Målsætningerne gælder for alle kommunens seniorer, også de der er svækkede af alder eller
sygdom, og har behov for støtte og hjælp.

Vision og værdier
I Vallensbæk Kommune er seniorer, en stor ressource med deres viden, erfaring og energi, der
kan spille en aktiv rolle både i forhold til eget liv og i forhold til det aktive medborgerskab.
Det er vigtigt, at alle seniorer uanset muligheder og helbred kan leve et aktivt og værdigt liv.
Vision: ”Et godt seniorliv i Vallensbæk”
Vallensbæk kommune skal skabe rammerne for det gode, aktive seniorliv, men seniorerne skal
selv tage ansvar og skabe det liv, de ønsker. Kommunens medarbejdere støtter og hjælper de
seniorer, der har behov.
I Vallensbæk Kommune har vi klare værdier for mødet imellem borgerne og kommunens
medarbejdere:
-

Et nærværende samarbejde i øjenhøjde
En professionel tilgang baseret på ordentlighed
Respekt for individuelle behov og forskelligheder

Sundhedsloven og Serviceloven, herunder reglerne om frit valg, er rammerne for kommunens
tilbud. Serviceniveauet fastsættes politisk, og er udgangspunktet for bevilling og levering af
ydelser til borgerne. På den måde sikres et ensartet niveau i tildeling af hjælp, og ressourcerne
fordeles, så der først og fremmest tages hånd om de svageste borgere.

Hensigtserklæringer og mål
I Vallensbæk Kommune ønsker vi at forebygge og behandle sygdomme gennem en borgernær,
patientrettet og tidlig indsats. Dette skal foregå i et tværfagligt og nærværende samarbejde
med borgere, organisationer, foreninger og erhvervsliv.
Vallensbæk Kommune koncentrerer indsatsen omkring Sundhed og Trivsel, Tryghed og
Uafhængighed, Bolig og Nærmiljø og Frivillighed og Samarbejde.
Sundhed og Trivsel
Sundhed og trivsel handler om livsstil - om bevægelse og måltider, samvær og om at få og
tage udfordringer. Overordnet er målsætningerne på dette område:

-

Bevæg dig vel: at kommunen aktivt hjælper ældre med deres fysiske, psykiske og
sociale færdigheder,
Du er altid velkommen: at alle, der ønsker det, er brugere af eksisterende kultur- og
fritidstilbud,
Det Gode Måltid: at sikre information og udvikle tilbud, der bidrager til at flest mulige
seniorer nyder gode måltider.

Strategi- og målområder: Deltagelse i foreningslivet og kommunens motion- og bevægelsestilbud, kost og måltider.
Tryghed og uafhængighed
Tryghed og uafhængighed handler om at kunne få hjælp efter behov, i rette tid og at kunne
mestre eget liv længst muligt. Overordnet er målsætningerne på dette område:
-

at rehabilitering og tværfagligt samarbejde er omdrejningspunktet for vedligeholdelsen
og genopretningen af tabte færdigheder
at udvikling, digitalisering og velfærdsteknologi hjælper seniorerne med at mestre eget
liv med respekt for ønsker og behov
at kommunen aktivt forebygger isolation og ensomhed med respekt for ønsker og
behov
at pleje, behandling og omsorg altid tilpasses den enkelte med respekt for ønsker og
behov

Strategi- og målområder: Rehabilitering, kronisk syge/demente, kompetenceudvikling og
velfærdsteknologi
Bolig og nærmiljø
Den rette bolig og det tætte nærmiljø bidrager til en højere livskvalitet hos borgerne. Derfor
handler bolig og nærmiljø om at sikre det rette tilbud af boliger i en form, der matcher
seniorernes behov. Overordnet er målsætningerne på området:
-

at sikre en målrettet information om muligheder og boligens betydning for et godt
seniorliv;
at sikre at senioregnede boliger, plejeboliger og midlertidige boliger er placeret og
indrettet på en sådan måde, at det tilgodeser seniorenes behov,

Strategi- og målområder: Afdækning af boligbehov og nye og mere fleksible boliger
Frivillighed og samarbejde
Frivillighed og aktivt medborgerskab handler om at invitere seniorerne ind i et samarbejde om
f. eks. at skabe et aktivt og socialt seniorliv i kommunen. Overordnet er målsætningerne for
området:
-

at informere om og opfordre seniorer til at deltage i frivilligt arbejde og det aktive
medborgerskab
at sikre et bredt samarbejde med borgere, råd, bestyrelser og organisationer omkring
udviklingen af seniorområdet,
at bidrage til, at der løbende rekrutteres frivillige, der kan løse opgaver, der supplerer
kommunens ydelser.

Strategi- og målområder: Samarbejde med frivillige sociale organisationer og udvikling af nye
samarbejdsformer.

