Årsberetning for ældrerådet i Faaborg-Midtfyn kommune 2015
Baggrund:
Landets kommuner er ud fra "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område", §§ 30-33, jvf.
Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11/5-2011 forpligtet til at oprette et ældreråd.
Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed omfattet af forvaltningslovens regler for inhabilitet,
tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.
I Faaborg-Midtfyn Kommune består ældrerådet af 15 medlemmer, der er valgt med tre medlemmer fra
hver af de fem oprindelige kommuner.
Ældrerådet har nedsat faste udvalg, der bl. a. varetager samarbejde med kommunen.
F.eks. har ældrerådet et teknologiudvalg og et madudvalg. Teknologiudvalget er aktivt i forhold til
afprøvning og indførelse velfærdsteknologiske hjælpemidler i plejen. Ældrerådets madudvalg har to årlige
møder med kostforplejningen. Bl.a. vurderes forslag til nye retter.
Valget til det siddende ældreråd fandt sted i 2013. Funktionsperioden startede den 1. januar 2014.
I følge ældrerådets vedtægter, der vedtages af kommunalbestyrelsen og ældrerådet, afholdes der valg
hvert fjerde år i samme måned som kommunalvalget. Valget er et brevstemmevalg. Der afholdes
valginformationsmøder i hver af de oprindelige kommuner.
Ældrerådet vælges af og blandt alle +60-årige bosat i kommunen.
Næste valg skal afholdes i 2017.
Ældrerådets arbejde:
Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter
mellem borgerne og kommunalbestyrelsen.
Der afholdes 11 ordinære ældrerådsmøder om året.
Dagsordener og referater fra ældrerådets møder offentliggøres på ældrerådets hjemmeside.
Ældrerådet udtrykker ofte sin holdning til ældrepolitiske emner i såkaldte høringssvar.
I 2015 har ældrerådet afgivet høringssvar om "Den kommunale sygepleje 2014-2018", "Ændring af lov om
social service", "Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp", tretten kvalitetsstandarder, "Faaborg-Midtfyn
Kommunes handicappolitik", "Kommunens budget for 2016", "Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i
Faaborg-Midtfyn Kommune", "Effektivisering af kørsel til vedligeholdende træning",
"Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014" og "Brugercirkler", "Tilsynspolitik for personlig pleje og
praktisk hjælp i hjemmeplejen".
Høringssvarene kan læses på ældrerådets hjemmeside.
Samarbejdet med kommunen finder sted på flere måder. Socialudvalgsformanden deltager ofte i
ældrerådsmøderne med henblik på gensidig orientering.
I forbindelse med et af årets omfattende arbejder, budgetlægningen, afholdes to dialogmøder mellem
socialudvalget, forvaltningschefen og ældrerådet.
Ældrerådet lægger ud med at udtale sin holdning til de budgetforslag, som forvaltningen fremlægger.
Dernæst afholdes dialogmøderne. Derefter afgiver ældrerådet sit høringssvar.
I ældrerådets møder deltager ofte medarbejdere fra kommunen med det formål at informere om
forvaltningens arbejde. Det er en god hjælp for ældrerådet, når der skal tages stilling forskellige
ældrepolitiske tiltag.
Ældrerådets medlemmer deltager i forskellige kommunale udvalg. F. eks. innovationsudvalg, teknologiråd.
Derudover bliver ældrerådet inviteret til at deltage i temadage, konferencer m.v. i kommunalt regi. F.eks.
studietur med temaet "Den ældre aktive borger", temaarrangementer om kronisk sygdom og demens,
konference om kerneopgaven i Pleje og omsorg.

Ældrerådet har kontaktpersoner til flere plejehjem i kommunen.
I år har ældrerådet afholdt et møde på Prices Have. Der planlægges besøg på flere plejehjem, da
ældrerådet finder det væsentligt at kende forholdene for beboerne.
Faaborg-Midtfyn Kommunes ældreråd er medlem af Danske Ældreråd, der en paraplyorganisation for alle
landets ældreråd og af regionsældrerådet i Region Syddanmark.
Kontakten mellem borgerne og ældrerådet:
Ældrerådet afholder informationsmøder i hver af de fem gamle kommuner en gang om året. Formålet er
naturligvis at udbrede kendskabet til ældrerådets arbejde, men også via gæster at informere om emner af
interesse for ældre.
Ældrerådet har i lighed med tidligere år afholdt informationsmøder i efteråret 2015.
Alle +60-årige eller deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med generelle eller personlige emner.
Ældrerådet kan dog ikke behandle egentlige personspørgsmål, men kan hjælpe med kontakt til kommunen.
Ligeledes kan personspørgsmål ofte danne baggrund for principielle debatter med politikerne.
Ældrerådets kontaktoplysninger kan findes på ældrerådets hjemmeside.
Kontaktoplysningerne kan ligeledes findes i den brochure, "Til kommunens seniorer", ældrerådet har
udgivet. Den er tilgængelig på hjemmesiden, men er også uddelt ved forskellige arrangementer.
Bibliotekerne og forskellige lægekonsultationer har ligeledes fået eksemplarer.
Ældrerådets hjemmeside har adressen: www.aeldreraad.dk

