
Visionært, Dorthe Laustsen! 
 
Omsorgspakken er et flot og progressivt forslag, der sætter livskvalitet for ældre og gamle i 
højsædet. Fornuften har sejret!  
 
Der satses i forslaget på genoptræning – først og fremmest træning i daglige færdigheder. Endelig er 
det slået igennem, at kondital og styrketræning ikke alene gør det, men at det er træning i at 
varetage egen personlige hygiejne, at træne i af- og påklædning, at træne i at spise og drikke, at 
træne i at færdes i og udenfor eget hjem, at træne i daglig husførelse og socialt samvær, der for 
alvor kan give større livskvalitet for de ældre og handicappede. Øget livskvalitet og oven i købet 
lavere omkostninger til passiv hjemmehjælp.  
 
Ergoterapeutforeningen har sidste år udgivet en rapport, der sort på hvidt dokumenterer, at der kan 
spares mange millioner, hvis kommunerne satser på genoptræning. Århus Kommune har nu fulgt 
indstillingerne og kan se frem til at se udgifterne til passiv hjemmehjælp falde. 
Rekrutteringsproblemet m.h.t. plejepersonale mindskes også i og med at behovet for plejepersonale 
vil falde, og man slår således mange fluer med et smæk. 
  
Forslagene om flere midler til eldrevne køretøjer til ældre og handicappede og flere midler til 
boligindretning til samme målgruppe, er også et skridt i den rigtige retning. Nedsættelse af prisen 
for ophold på kommunens kursus- og rekreationscentre følger samme spor. Livskvalitet og 
forebyggelse er endelig kommet på dagsordenen. 
 
Eneste knast i Omsorgspakken er, at FOA ansatte skal have et løntrin i forbindelse med 
budgetforhandlingerne. Jeg er helt enig i, at deres løn er for lav, men jeg mener, at lønforhandlinger 
hører overenskomsterne til. Det er i forhandlingerne med staten om de kommunale budgetter og via 
overenskomsterne, det slag skal slås og ikke i forbindelse med kommunens budgetlægning. 
 
Held og lykke i budgetforhandlingerne! 
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