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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 10. februar 2022 stillet følgende 

spørgsmål nr. 218 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V). 

Spørgsmål nr. 218: 

”Vil ministeren oplyse, hvornår ministeren forventer at indkalde til forhandlinger 

om en ny ældrelov?” 

 

Svar: 

I nytårstalen præsenterede statsministeren en kommende ny ældrelov med 

fokus på klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få regler og 

dokumentationskrav. Afsættet for en ny ældrelov er, at den omfangsrige 

regulering og lovgivning på ældreområdet skal afskaffes, og at der startes helt 

forfra.  

 

At udarbejde et ny og grundlæggende anderledes lov for et stort sektorområde 

forudsætter et grundigt arbejde med tæt og bred inddragelse af relevante 

aktører. Regeringen har derfor igangsat en proces, hvor der bl.a. nedsættes et 

rådgivende panel og en tre ekspertudvalg med inddragelse af interessenter, 

eksperter, medarbejdere, borgere og forskere. Derudover vil der blive afholdt 

regionale stormøder, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og øvrige 

interesserede kan bidrage med deres erfaringer og forslag til at skabe en 

værdig ældrepleje. Formålet med den inddragende proces er at sikre det bedst 

mulige vidensgrundlag for udarbejdelsen af en ny ældrelov.  

 

Det er afgørende for regeringen at kunne præsentere et fagligt gennemarbejdet 

forhandlingsoplæg, som sikrer en værdig ældrepleje for de ældre og deres 

pårørende, og som samtidig udgør et godt grundlag for at skabe attraktive 

arbejdspladser i den kommunale ældrepleje. Som jeg også oplyste på 

ordførermødet d. 3. marts 2022, forventer regeringen på baggrund af den 

skitserede proces at kunne præsentere et forhandlingsoplæg til en værdig 

ældrepleje i efteråret 2022, og regeringen vil på den baggrund indkalde 

Folketingets partier til forhandlinger.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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