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Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ’Høring vedrørende 
forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Ældretalsmand’ 
 
 
Tilioq ser det som yderst positivt at man sikrer Ældretalsmandens uafhængighed gennem denne 
lovændring. At Ældretalsmanden får sit eget sekretariat, er meget positivt, men Tilioq sætter 
spørgsmålstegn ved, om den øgede bevilling er nok til at Ældretalsmanden kan løfte de lovbundne opgaver.  
 
Ældretalsmanden opgaver ligner i høj grad de opgaver Handicaptalsmandsinstitutionen løfter. 
Ældretalsmandens opgaveporteføljen er måske ikke lige så stor som Tilioqs, men opgaverne er de samme 
med henblik på at formidle viden, øge bevidstheden i samfundet, yde råd og vejledning til borgere så vel 
som fagpersoner og politikere med mere. Af erfaring kan vi sige, at dette arbejde kræver mere end et 
sekretariat på to personer (en Ældretalsmand og en medarbejder), hvis opgaverne skal løses. Der er behov 
for at sekretariatet har råd til at udvikle og drive projekter indenfor særligt vigtige fokusområder på 
ældreområdet, samt at sekretariatet kan rejse og snakke med de ældre. Tilioq ser sig stadig nødsaget til at 
søge penge udover finanslovsbevillingen, selvom vores bevilling er højere end den foreslåede for 
Ældretalsmandens. På den baggrund mener Tilioq, at hvis man ønsker at Ældretalsmanden skal kunne leve 
op til sine lovbundne opgaver, så må man sikre et stabilt sekretariat med flere end to ansatte samt det 
økonomiske frirum til at udvikle oplysningsprojekter, have mulighed for at møde de ældre og sikre den 
lovbundne rådgivning af borgere og politikere.  
 
Tilioq foreslår at § 9 stk. 3. ændres til ”Ældretalsmanden ansætter medarbejdere til sekretariatet til 
varetagelse af den daglige sekretariatsfunktion”.  
 
Til slut vil Tilioq opfordrer til, at man overvejer at gå over til en kønsneutral betegnelse så som talsperson i 
stedet for at bruge betegnelsen Ældretalsmand i den dansksprogede lovgivning. 
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