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ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015

1.Aktiviteter primært med intern betydning for Ældrerådets funktion (organisation).
Antal ordinære møder:
Der har været afholdt i alt 10 møder.
Årsregnskab 2014:
Saldobalance for regnskabet blev taget til efterretning, da regnskabet fra år 2015 indgår som en del af
kommunens samlede regnskab og evt. bemærkninger vil fremgå heraf.
Vedtægter:
Ændring af vedtægterne bl.a. med baggrund i, at regnskabet fra år 2015 indgår i kommunens samlede
regnskab.
Forretningsorden:
Ændring af forretningsorden bl.a. som konsekvens af vedtægtsændring.
Budgetrammen:
Faste årlige driftsudgifter til ældrerådsmøder og arbejdsgruppemøder, kontorhold og telefongodtgørelse er
flyttet til fællesudgifter under kommunen.
Budgetrammen vil fremover udgøre et årligt rammebeløb (tilskud) til dækning af aktivitetsbestemte
arrangementer og kontingent til Danske Ældreråd og Regionsældrerådet.
Udgifter til diæter og kørsel afholdes i forvejen på kommunens fælleskonto.
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Sekretariatsmæssig bistand:
Center for Sundhed og Omsorg stiller sekretær til rådighed og centerchefen for Sundhed og Omsorg
forestår orienteringen fra centret.
Hjemmeside:
Hjemmesidearbejdsgruppen har arbejdet på en fornyelse og er fortsat i gang hermed – der er taget nye
fotos, men web-redaktøren har endnu ikke fået udskiftet alle gamle fotos.
I-pad:
Alle har modtaget I-pad og dagsordener med bilag og referater foregår nu elektronisk.
Kontorhold og Telefongodtgørelse:
Der udbetales 1400 kr. til kontorhold og 1000 kr. til telefongodtgørelse (skattepligtige) til medlemmerne.
Ny-konstituering i Ældrerådet
I ældrerådsmødet den 13. oktober udtrådte Sven Gade og formand og næstformand fratrådte deres poster.
Den 27. oktober var der konstituerende møde i ældrerådet, og Otto Dræbye blev valgt som formand og
Yvonne Herløv Andersen som næstformand. John Robert Christensen udtrådte af ældrerådet.
Stedfortræderne Majbritt Jensen og Per Henchel Madsen er indtrådt i Ældrerådet.

2. Høringssager:
Der har i løbet af året været mange sager til høring, hvorfor vi har brugt megen tid på at kvalificere
høringssvarene – vi kan se af beslutninger i fagudvalg/byrådet, at vores svar har haft en vis effekt på
afgørelserne.
Vi har afgivet følgende høringssvar:















Regulativ for råden over offentlige arealer og pladser
Kvalitetsstandard 2015 for forebyggende hjemmebesøg
Udbud af parykker og kravspecifikation
Udvidelse af aflastningspladser og fordeling
Kravspecifikation til udbud af brystproteser
Strategi for aktivitetscentre
Handlingskatalog for den kollektive bustrafik 2016
Kommunal lægeordning
Sundhedspolitik
Budget 2016 – 2019 – notat angående effektiviseringer til brug for møde med Sundheds- og
Seniorudvalget i april måned
Budget 2016 – 2019, 1. høringsrunde
Budget 2016 – 2019, 2. høringsrunde
Kvalitetsstandard 2015 for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb,
aflastning, træning og sygepleje
Tilsynspolitik 2015 frit valg i h.t. §§83a og 83
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Idrætspolitik
Harmonisering af takster på servicepakker i plejecentre
Budgetomplacering 2016-19.
Vinter og renholdelsesregulativ.

Ved udarbejdelse af høringssvar har arbejdsgrupper under Ældrerådet være involveret med henblik på
forelæggelse af udkast til møderne.

3.Arbejdsgrupperne:
Ældrerådet har nedsat følgende arbejdsgrupper med henblik på at forberede sager til behandling i møder
eller til at gennemføre aktiviteter besluttet af rådet:











Aktivitets- og Pr.: Gruppen udarbejder med baggrund i drøftelse i Ældrerådet forslag til årets
aktiviteter (aktivitetsplan) og forestår ligeledes gennemførelsen, herunder det praktiske arbejde
hermed.
Økonomi- og Budget: Gruppen udarbejder bl.a. forslag til Ældrerådets eget budget, vedtægt og
forretningsorden og ser også på kommunens budgetforslag – Arbejdsgruppen blev nedlagt ved
beslutning i Ældrerådet den 10. november. *
Teknik- og Miljø: Gruppen beskæftiger sig med trafik, tilgængelighed, infrastruktur og busplaner.
Sundhed-, Forebyggelse- og Kultur: Gruppen beskæftiger sig med ældres sundhed, træningstilbud,
sundhedsaftaler, udskrivningsplaner, praksisplaner.
Omsorgs-, Pleje- og Aktivering: Gruppen beskæftiger sig med boliger, plejecentre, aktivitetscentre,
praktisk bistand og pleje, frivilligt arbejde, brugerråd, bruger- og pårørenderåd og
velfærdsteknologi.
Kost: Gruppen beskæftiger sig med den kommunale madservice, kost til beboerne i plejecentre og
til hjemmeboende.
Hjemmeside: Gruppen beskæftiger sig med ajourføring og oplysninger om rådets aktiviteter,
udbredelse af kendskabet til hjemmesiden og annoncering.

Vi deltager desuden i kommunens nedsatte kostråd, hvortil vi har udpeget 2 repræsentanter.
Vi deltager desuden i forskellig sammenhæng, når der fra kommunens side er ønske herom. Her kan
nævnes tilgængelighed, byforskønnelse Korsør bymidte, busborgergruppe, ad hoc inddragelser m.fl.
Vi har også udpeget repræsentant til Det Regionale Ældreråd, og formanden deltager desuden i
formandsmøder i Danske Ældreråd – vi betaler kontingent til begge råd.
*Arbejdsgruppen vedr. Økonomi- og Budget blev nedlagt i Ældrerådets møde den 10. november.

4.Dialogmøder med Sundheds- og Seniorudvalget.
Vi ønsker i disse møder aktivt at indgå i samarbejde med det politiske udvalg, dels ved at indkomme med
ideer og forslag om ældres forhold, dels ved at rejse spørgsmål og komme med synspunkter inden for de
områder, som kommunalbestyrelsen og Ældrerådet i fællesskab har besluttet, at rådet skal beskæftige sig
med.
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I dialogmødet 24. februar var følgende emner på dagsordenen:











Nedlæggelse af ældre/plejeboliger
Den fremtidige madproduktion
Rehabiliteringsindsats i plejecentre og muligheden for anvendelse af midlertidige boliger ved
udskrivning fra sygehuse (plejehotelstanke)
Udmøntning af ”ældremilliarden” – pulje i Slagelse Kommune på 14,9 mio. kr. år 2015
Ny klippekortsordning fra år 2015 – mulighed for ansøge om midler fra centralt hold
Effektiviseringsforslag.
Takster for servicepakker i plejecentre og takster i aktivitetscentre
Skælskør Plejecenter – muligheder ved ombygning, fx cafeindretning analog Knud Lavard
Plejecenter i Ringsted
Åben tur – flextur.
Indsats over for beboere/borgere med demens.

I dialogmøde den 23. april var følgende emne på dagsordenen:


Forslag til effektiviseringer på Sundheds- og Seniorudvalgets område

Med baggrund i dialogmødet den 23. april og Ældrerådets ”eftertanke” inviterede vi Sundheds- og
Seniorudvalget til et dialogmøde den 11. august med følgende dagsorden:





Forventningsafstemning – politikere og ældrerådsmedlemmer kan hver især fremkomme med
forventninger til hinanden.
Tidspunkter for dialogmøderne – vil det være en god ide med dialogmøder om lidt større emner,
før Sundheds- og Seniorudvalget formelt fremsender sager til høring? (fx kommunelægeordning,
strategioplæg aktivitetscentre o.l.)
Deltagere i vore dialogmøder

Vores ønske med før nævnte møde var, at vores kompetencer i rådet kan blive brugt på en konstruktiv
måde, og hvor vi gennem dialogen kan få nogle kvalificerede bud på lidt større emner, som på sigt har
betydning for udviklingen inden for sundhed- og omsorgsområdet

Dialog/temamøde den 5. oktober om leve- og bo-miljø i plejecentre. Vi var inddelt i forskellige grupper og
med opgave at debattere, hvad der havde betydning for levevilkårene i plejecentrene. Efterfølgende er der
udsendt et opsamlingsnotat på temamødet.

5.Aktiviteter, der er gennemført i årets løb, og med udgangspunkt i de vedtagne aktivitetsplaner for år
2015.
Vi har dels gennemført aktivitet for borgerne og dels aktiviteter for rådet selv med henblik på at øge viden
om sundheds- og omsorgsområdet (inspiration fra andre kommuner).
Følgende aktiviteter har været gennemført:


Besøg i bofællesskabet Munksøgård i Himmelev og Knud Lavard Centret i Ringsted.
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Arrangement den 5 marts på Slagelse Bibliotek i fællesskab med Ældresagen ”De store årgange
med demens. Er Slagelse Kommune klar? ” – der var 120 tilhørere.
Arrangement 14. april i aktivitetshuset Kongehavecentret ”Når demens rammer familien. Demens
og de pårørendes behov” – foredragsholder var Vibeke Drewsen Bach. Der var 70 tilhørere.
Arrangement ” Sundhed for raske 60+ i Slagelse Kommune på Slagelse Bibliotek – Tv-lægen Peter
Qvortrup Geisler var foredragsholder, og alle 150 billetter blev revet væk, så mange borgere blev
skuffede.
Studietur til Svendborg og Odense 26. og 27. maj, hvor vi hørte/så følgende i Svendborg:
seniorværksteder, rehabilitering som velfærdsstrategi, kostpolitik og tidlig opsporing og færre
akutte indlæggelser. I Odense Kommune: Frivillighed og civilsamfund (civilsamfundsstrategi),
spisevenner og madguider, teknologibibliotek for demensramte og pårørende og
teknologilejlighed.
Arrangement 8. oktober i Kulturhuset/Korsør ”Mød Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling” – vi gentog
arrangementet, da mange var skuffet over manglende plads i maj måned. Der var 170 tilhørere.
Filmen ”Mennesket bliver spist” med Erik Clausen blev fremvist 26. oktober i Skælskør, 27. oktober
i Slagelse og 28. oktober i Korsør. Der var 360 fremmødte.
Borgermøder i Dalmose den 19/11, , Slagelse den 23/11, Skælskør den 24/11 og Korsør den 30/11.
Der var ca. 50 fremmødte. Vi havde inviteret til dialogmøder, hvor borgerne kunne give deres
mening til kende om kommunens tilbud og serviceniveau på ældreområdet.
I møderne var der af de fremmødte deltagere bl.a. fokus på følgende emner:
Information og kommunikation – der bør informeres mere klart om, hvad der er bevilget, og
hvornår der følges op på hjælpen.
Inddragelse af pårørende og brugerne – der bør gøres en mere aktiv indsats for at inddrage både
pårørende og brugerne, hvilket vil øge tilfredsheden.
Skiftende hjemmehjælpere – tilfredsheden vil blive øget, hvis der i dagtimerne kommer færre
hjemmehjælpere.
Busplanlægning – der var en del bemærkninger til ændring af busruter, som opleves som en
dårligere service over for ældre, der er afhængig af den offentlige transport.
Varm mad i aktivitetscentrene – flere deltagere ønskede at kommunen skulle genindføre
hjemmehjælpsbistand til plejekrævende hjemmeboende borgere, så de kunne blive ledsaget til
aktivitetscentret for at få den varme mad og social kontakt med andre.
Der er udarbejdet referater og opsamlingsnotat fra møderne – er fremsendt til Sundheds- og
Seniorudvalget og til de steder, hvor vi afholdte møderne.

Ældrerådet havde i sit møde den 11. november 2014 foretaget følgende prioritering for sine aktiviteter i år
2015:




Demens
Bolig i bred sammenhæng
Rehabilitering (hvem/hvordan)
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Aktivering-netværk-tilgængelighed
Bolig herunder også i plejecentre
Kost/mad

Vores arrangementer har været inden for temaerne ”demens” og ”bolig i bred forstand” og ”Sundhed”.
Vores studieture har været inden for temaerne ”bomuligheder”, ”rehabilitering”, ”aktivering-netværk” og
”Kost og mad”.
Vi har derfor fulgt den fastlagte prioritering af aktiviteter for år 2015.

6.Danske Ældreråd og Det Regionale Ældreråd.
Danske Ældreråd:
Vi får gennem vores medlemskab mulighed for at deltage i mange spændende konferencer/temadage, som
alle har aktuelle temaer, hvor også temaet ”demens” fylder meget på grund af stigning i antallet af
demente.
Mange af rådets medlemmer deltog ligeledes i repræsentantskabsmødet i maj måned.
Vi får løbende mailservice fra Danske Ældreråd, hvilke er med til at sikre, vi altid er opdateret på ny
lovgivning, og hvad der i øvrigt rører sig primært inden for sundheds- og omsorgsområdet.
Alle kommuner er medlemmer.
Regionalt Ældreråd:
Vi får gennem vores medlemskab mulighed for at deltage i temadage og i dialogmøder, hvor vi får input fra
andre kommuner i Regionen

7.Kommunikation, herunder pressen.
Nyhedsbreve:
Formanden har som noget nyt udarbejdet/udsendt nyhedsbreve ca. en gang månedligt om Ældrerådets
arbejde. Modtagere af nyhedsbreve er bl.a. følgende: borgmesteren, medlemmer af Sundheds- og
Seniorudvalget, formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, centerchef for Sundhed- og Omsorg,
direktøren, plejecentre, aktivitetscentre, Rådet for Socialt Udsatte, Handicaprådet, Center for psykiatri og
handicap, Frivilligcentret, Ældresagen og andre, der har ønsket at modtage dette. Pressen får også tilsendt
dette ind imellem.
Nyhedsbrevets formål er at få udbredt kendskabet til det arbejde, vi præsterer i Ældrerådet.
Brochure om Slagelse Ældreråd – praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune:
Vi har fået et oplag på 5000 stk. finansieret gennem annonceindtægter og uden udgift for Ældrerådet - for
nogle år siden fik vi også trykt en brochure med næsten samme indhold.
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Formålet med brochuren er at få oplysninger ud til borgerne om den kommunale service på ældreområdet,
hvorfor Center for Sundhed og Omsorg også har fået brochuren til gennemsyn, da de står inde for de
faktuelle oplysninger.
Brochuren er uddelt til alle hjemmehjælpsmodtagere, plejecentre, aktivitetscentre, genoptræningscentre,
biblioteker, lægehuse apoteker m.fl.
Brochuren kan også ses elektronisk, da vi har mail med mulighed for at trykke ind på brochuren – derfor vil
vi løbende kunne anvende den på en mere aktiv måde.
Pressen:
Hverken dagbladet ”Sjællandske” eller ugeaviserne viser større interesse for Ældrerådets aktiviteter, og det
er yderst sjældent, vi bliver kontaktet med henblik på udtalelser/kommentarer til ældrepolitiske
problemstillinger.
Derfor vil der fortsat være en opgave i at få pressen påvirket/gjort interesseret i det arbejde, som
Ældrerådet præsterer i årets løb.

8.Ældrerådets fremadrettede virksomhed, herunder aktivitet i 2016.
Vi skal i år 2016 have fokus på de opgaver, som Ældrerådet er sat i verden for:








Medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik
Sikre at dialogen og samarbejdet med de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges
Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens
ældrepolitik.
Varetage alle ældres interesser og synspunkter og tale på ældres vegne
Etablere og opretholde tæt kontakt til de ældre i kommunen
Synliggørelse af Ældrerådet i lokalsamfundet
Samarbejde med fx pensionistforeninger og ældreorganisationer

Før nævnte opgaver vil kræve en betydelig indsats af alle medlemmer af rådet, men nogle af opgaverne
løftes ved, at vi alle deltager som observatører i bruger- og pårørenderåd og i brugerråd i plejecentre og i
aktivitetscentre.

9.Årsrapportens udarbejdelse.
Formanden har udarbejdet årsrapporten med baggrund i, at det er væsentligt ved vurdering af rådets
opgave i det kommende år at have fokus på, om vi i det forgangne opnåede de resultater, som vi ønskede
ved vores prioriterede indsatsområder for år 2015.

10.Årsrapporten er forelagt til godkendelse i Ældrerådets møde den 12. januar 2016.

Formanden for Slagelse Ældreråd
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Otto Dræbye
Dato: 12. december 2015

