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Hurra for ældres frie valg 
 
Jeg er ikke i tvivl om, at der ydes en god service på de kommunale plejehjem landet over. En oplevet god service står 
og falder med en god ledelse samt veluddannet og engageret personale, der sætter en ære i at yde en god pleje til 
vore ældre medborgere. Og denne grundæggende forudsætning er klart tilstede langt de fleste steder, selvom 
medierne ind imellem beretter om brodne kar i systemet. Engagementet på de kommunale plejehjem og andre 
steder i den offentlige sektor bliver utvivlsomt endnu bedre når vi får sadlet om og gør op med snærende kontrol og 
papirvælde. Desuden frigøres vigtige ressourcer til kerneydelsen – pleje og omsorg til borgerne. Når alt dette er sagt 
vil jeg alligevel kippe med flaget for vore velfungerende friplejehjem, herunder i Klejtrup og Sparkær. Jeg glædede 
mig meget da vi for få år siden vedtog loven om friplejehjem. Hensigten var at styrke de ældres  frie valg mellem 
forskellige løsning. Desuden ville vi give plads til plejehjem, der har mere frihed til lokale løsninger. På denne 
baggrund kan jeg slet ikke forstå den verserende lokale debat om friplejehjem. Jeg har heller ikke forståelse for 
påstanden om ”unfair konkurrence”. Friplejehjemmene får præcis den samme betaling for beboerne som de 
kommunale plejehjem. Det burde ikke være en torn i øjet på nogen som helst, at borgerne sikres et frit valg og at der 
i lovgivningen er frihed til forskellige løsninger. Lad os i stedet glæde os sammen over den succes som lokale ildsjæle 
og dygtige medarbejdere har skabt i bl.a. Klejtrup og Sparkær. Væk med overflødige fronter mellem det offentlige og 
det private initiativ.    
 
Hvor der er vilje, 
er der vej! 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristian Pihl Lorentzen 
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