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Høringssvar - oversigt 
Ensomhedstema i værdighedspolitikken 
 
 

Høringspart Høringssvar 
 

Imødekommet 

Socialudvalget Aktiviteterne skal skabe rammer for fællesskab gennem styrkelse af de 
kommunale væresteder eller brobygning mellem de udsatte borgere, priva-
te og frivillige aktører i forhold til fritidsaktiviteter, mødesteder, fællesar-
rangementer mv. 
 

Ja 

Socialt udsatte borgere skal inviteres endnu mere indenfor i fællesskaber, 
hvor der både er rum til, at man kan give, arrangere og tage ansvar som 
menneske. 
 

Ja 

Det afsatte beløb på finansloven bør udmøntes til aktiviteter (og ikke løn-
udgifter) på værestederne og aktiviteter til at inddrage ensomme og udsat-
te ældre i eget hjem. 
 

Nej 

Udsatterådet Støtter Socialudvalgets høringssvar.  
 

Delvist 

Opfordrer til, at værestederne fokuserer på aktiviteter, der inddrager de 
mennesker, der ikke nødvendigvis i forvejen er brugere i værestederne, 
men også er fleksible og opsøger borgerne i eget hjem for at forebygge 
ensomhed. 
 

Ja 

Ældrerådet Finder forslaget godt og kan anbefale, at der arbejdes videre hermed. 
 

Ja 

Frivilligrådet Størstedelen af beløbet på 700.000 kr., skal gå til ansættelsen af en fælles-
skabsambassadør - i alt de 575.000 kr. Dette indebærer, der ikke bliver ret 
mange penge til etablering af aktiviteter i lokalområderne 75.000 kr. – så-
som petanquebaner m.m. De sidste 50.000 kr. er måske også lige lovlig lavt 
sat, hvis der både skal være til husleje, materialer og ikke mindst markeds-
føring. 
 

Delvist 
Beløbet til en medar-
bejder er et skønnet 
beløb, som kan juste-
res nedad, alt efter 
hvilken lønramme, 
uddannelsesbaggrund 
og timeantal, det 
besluttes, at der skal 
søges via et stillings-
opslag 

Når dette er sagt er vi meget positive overfor tiltaget. Vi bakker fuldt op om 
forslaget med ansøgning og brug af de 700.000 kr. til bekæmpelse af en-
somhed.  
 

Ja 

Handicaprådet Handicaprådet er grundlægge enig i indsatserne, men kunne dog ønske, at 
der i indsatsen ”ansættelse af fællesskabsambassadør” er indeholdt borger-
rettede aktiviteter for en del af beløbet.  

Delvist - se frivilligrå-
det 

Bruger- pårø-
renderåd Hylle-
holt ældrecen-
ter 

Forslaget ser fornuftigt ud, og det passer fint ind i Værdighedspolitikken. 
Det foreslås, at Ensomhedstemaet bliver indsat lige før temaet ”En værdig 
død”, som dermed fremgår som det sidste tema i politikken. 
 

Ja 
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