Årsrapport 2014 for ældrerådet
Esbjerg kommune

Det nyvalgte ældreråd for Esbjerg kommune startede sit arbejde op den 1. januar
2014. Af de 13 valgte medlemmer var der 5 genvalgte og 8 nyvalgte. Kjeld Enghave
blev valgt som formand, Kurt Nielsen som næstformand og Bodil Gravholdt fortsatte
som kasserer. I juni måned fandt Kjeld Enghave det nødvendigt, af private årsager,
at trække sig fra formandsposten, hvorfor Kurt Nielsen herefter er valgt som
formand og Gertrud Hansen som næstformand.
Det nye ældreråd blev af kommunen introduceret til arbejdet ligesom rådet deltog i
forskellige kurser med henblik på at kvalificere sig til det forestående arbejde.
Der afholdes sædvanligvis ordinært møde 1 gang månedligt, samt ekstraordinære
møder efter behov.

Ældrepulje
En af de første store opgaver var ældrepuljen for 2014. Regeringen havde i
finansloven for 2014 vedtaget at reservere 1 milliard kr. til ældreområdet , som
kommunerne kunne søge midler fra på baggrund af projektbeskrivelser. Esbjerg
kommunes andel heraf var ca. 23 millioner kr.. Som følge af den korte tidsfrist blev
ældrerådet kort orienteret herom forud for fremsendelse af ansøgning. Der blev
ansøgt om midler til mange projekter, som har til formål at forbedre tilbuddet til
ældre i kommunen. En væsentlig del af midlerne søges til kompetenceudvikling af
medarbejderne i ældreplejen. En del af projekterne har dog været vanskelige at få
igangsat, hvorfor der søges om overførsel af de resterende midler til 2015.

I efteråret skulle der igen søges om midler fra puljen for 2015. Ældrerådet fik
mulighed for at drøfte forslag hertil forud for fremsendelse af ansøgningen. De
fleste midler fra puljen bliver ansøgt til videreførelse af aktiviteter igangsat i 2014.

Budget 2015
Budgetlægningen for 2015 var en udfordring for alle, idet der skulle findes store
besparelser på alle områder, herunder også ældreområdet. Ældrerådet fulgte
processen nøje og forsøgte at begrænse reduktionerne på ældreområdet. Dog blev
der truffet beslutning om reduktion af ESE‐huset (kommunens tilbud til svært
demente) samt andre reduktioner. Medierne beskæftigede sig voldsomt med de lidt
mere kontroversielle forslag om bortfald af særlige aktiviteter i højtiderne på
plejecentrene, men disse forslag blev hurtigt taget af bordet.

Høringssvar
Ældrerådet har forsøgt at påvirke de politiske beslutningsprocesser med relevante
kvalificerede høringssvar, hvor det har været muligt. Der er i løbet af året afgivet en
række høringssvar, som kan ses på ældrerådets hjemmeside.
I den forbindelse blev ”forslag til sektorplan” sendt i høring, hvor ældrerådet især
gjorde opmærksom på udviklingen af behovet for plejehjemspladser ikke svarende
overens med kommunens nuværende tilbud i Bramming‐området.

Aktiviteter
Esbjerg kommune har afholdt demens‐konference i samarbejde med Ældre Sagen,
hvilket havde stor interesse.
Ældrepuljen var medfinansierende på afholdelse af Olympiade for
plejehjemsbeboerne, og heri deltog ældrerådet. Det var en aktiv og meget fornøjelig
dag for alle deltagere.

Ældrerådet var også medarrangør på kommunens konference ”Sund senior” med
deltagelse af læge Jerk Langer, som gav mange bud på et aktivt og sundt liv som
senior . Konferencen blev holdt i både Esbjerg, Bramming og Ribe og var særdeles
velbesøgt alle steder.
Esbjerg kommuner er involveret i et samarbejde med de 7 store kommuner i landet,
og ældrerådet har også deltaget i 7‐by‐arrangement, hvor repræsentanter fra de
involverede kommuners ældreråd deltager. I 2014 var Odense kommune vært for
arrangementet. En spændende og indholdsrig dag for deltagerne med mulighed for
inspiration til det videre arbejde i ældrerådene ude i kommunerne.
Henover sommeren var der stor debat i medierne om den ”såkaldte
vakuumpakkede madpakke” til ældre. Ældrerådet valgte at prøvesmage og vurdere
kvaliteten heraf.

De årlige møder med det politiske udvalg
Ældrerådet mødes 2 gange årligt med udvalg for sundhed og omsorg, hvor vi har
mulighed for at tage emner op til drøftelse med politikerne. I den forbindelse gav
ældrerådet også udtryk for sin bekymring med hensyn til halveringen af kommunens
særlige tilbud til svært demente i Ese‐huset. Bekymringen deles også blandt øvrige i
kommunen, idet analyser viser en forventet stigning af antallet af såvel demente
som svært demente i kommunen.

Fremtiden
Vi ser frem til, at de aktiviteter, som finansieres af ældrepuljen iværksættes i 2015
således, at det giver en mere kvalificeret ældrepleje.
Ældrerådet ser dog med bekymring på fremtiden , idet vi på mødet i december 2014
blev orienteret om resultatet af konsulentfirmaets undersøgelse af Esbjerg
kommunes økonomi. Rapporten viser, at der ikke er balance mellem kommunens
indtægter og de udgifter, der følger nuværende serviceniveau.

Vi afventer naturligvis resultatet af det videre arbejde med rapporten og de
eventuelle konsekvenser, det kan få for borgere i Esbjerg kommune.

Ældrerådet vil opfordre til at følge vores arbejde ved besøg af vores hjemmeside,
som vi vil forsøge at forbedre i 2015.

Den 16.01.2015

På ældrerådets vegne
Gertrud Hansen
næstformand

