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Hedensted Kommunes høringssvar til høringsmaterialet om Sundhedsaftale 

2015-2018 

 
Hedensted Kommune har på mødet i Udvalget for Social Omsorg den 6. oktober 2014 
behandlet høringsudkastet til Politisk aftale 2015 – 2018 og udkast til Sundhedsaftale 
2015 - 2018. Hedensted Kommune har vedtaget følgende høringssvar: 
 
Hedensted Kommune anerkender det store arbejde, der ligger til grund for den politiske 
aftale og for sundhedsaftalen. Aftalerne støtter godt op om bevægelsen mod et samlet, 
nært sundhedsvæsen på borgernes præmisser. 
 
Det er en spændende udfordring at indgå en værdibaseret aftale. Det fordrer netværks-
ledelse, ligeværdighed og at konflikter bruges konstruktivt til at skabe fælles udvikling. 
Alle parter må have tillid til hinanden og tro på, at alle yder optimalt. Arbejdet med den 
kommende praksisplan og dennes understøtning af Sundhedsaftalen er dermed meget 
væsentlig.  
 
For den kommunale opgavevaretagelse vil det være særligt udfordrende, at varslingsfri-
sterne udfases. Der ligger en vigtig og omfattende kommunikationsopgave i at formidle, 
hvordan hensigtserklæringer om det gode samarbejde skal resultere i konkrete handlin-
ger i krisesituationer.  
 
Med aftalen afgiver kommunerne en vis grad af suverænitet med det formål at skabe 
ensartethed i tilbuddene. Det må derfor bemærkes, at Hedensted Kommune tager øko-
nomisk forbehold for opskalering af tiltag samt henstiller til, at der ved alle planer om 
opskaleringer tages behørigt hensyn til den enkelte kommunes kontekst. 
 
Hedensted Kommune hilser det meget velkomment, at aftalen bygger bro til beskæftigel-
ses- og socialområdet og at særlige målgrupper beskrives i delaftaler. Vi indgår gerne i 
dialogen om udvikling af delaftaler bl.a. i forhold til udviklingshæmmede og det,  som af-
talen nævner som det specialiserede socialområde. 
 
Med venlig hilsen    
 
 
Hans Jørgen Hansen    Steen Dall-Hansen 
Udvalgsformand for Social Omsorg   Chef for Social Omsorg 
 

 

 


