Ældrerådet i Lolland Kommune
Årsberetning 2014

Konstituering
Ældrerådet konstituerede sig med May-Brit Horst (Nakskov) som formand og Bent Lystrup Andersen (Maribo) som
næstformand.
Indsatsområder
Ældrerådet besluttede at indsatsområderne skulle være




Mad
Demens
Bolig

Indsatsområdet MAD var meget aktuelt, da Fælleskøkkenet i Sakskøbing netop var tage i brug, og med den ibrugtagelse fulgte –
desværre – en del problemer.
Ældrerådet besluttede sammen med Ældrerådet fra Guldborgsund Kommune at besøge køkkenet og få en snak, en besigtigelse
af forholdene og ikke mindst smagsprøver på produkterne. Det var en positiv oplevelse, så nu kunne vi i den verserende debat
sige, at vi have smagt maden og stod inde for kvaliteten. Problemerne var nu at få lært brugerne at varme maden korrekt op.
Denne øvelse pågår stadigvæk, men er forbedret væsentligt, og nu hører vi ofte om, at maden er god og velsmagende.
Indsatsområdet DEMENS blev behandlet ved at vi nedsatte en lille gruppe der fik til opgave at prøve at få nogle fakta frem på
området. Hvor mange? Hvor? Hvordan?
Hurtigt blev arbejdet konkretiseret ved at gå i gang med at planlægge en konference. I første omgang skulle den være for
medarbejdere, der arbejder med området, politikere og ældrerådet. Denne konference blev afholdt 7. nov. 2014 med
deltagelse af, nok Danmarks bedste læger på området, Henning Kirk, og Steen Hasselbalch. I et brugerpanel sad også direktør
Nis Nissen fra Alzeimerforeningen og var en ivrig debattør.
Efterfølgende skal det videre arbejde ud i ”samfundet” – Demensgruppen tilbyder at komme ud i foreninger & landsbylaug og
fortælle om emnet. Første arrangement er gennemført på Dannelunde Skole, hvor 53 borgere modtog information fra
demenskonsulenterne og i øvrigt debatterede livligt.
Indsatsområdet BOLIG er også aktuelt netop nu, hvor nogle plejecentre i kommunen skal lukke. Medlemmer af ældrerådet har
deltaget i flere arrangementer om emnet, bl.a. Danske Ældreråds konference ”Hvor skal vi bygge, hvor skal vi bo” i
Vingstedcentret.
Da ældrerådet var i København, benyttede vi lejligheden til besøg på plejecentret Lotte på Frederiksberg. Plejehjemmet er
bygget af Frederiksberg Kommune, men udlejet til OK Fonden. Her fik vi set et helt nybygget plejecenter, der falder fint ind i
eksisterende byggeri i området. Besøget kan give inspiration til indretning af nutidens plejecentre.
Repræsentanter for Ældrerådet har også deltaget i en spørgerundersøgelse om ”Fremtidens bolig til fremtidens ældre”. Rapport
derfra er netop kommet og vil indgå i det videre arbejde.

Kontaktpersoner på plejecentrene
Ældrerådet besluttede meget hurtigt at man vil have en kontaktperson til hvert et plejecenter i kommunen.
Fordelingen blev:
Bøgelunden, Horslunde: Lars Boye Petersen
Horslunde Ældrecenter: Lars Boye Petersen

Fredsholmparken & Rønnebærparken: Lars Boye Petersen
Margretecentret, Maribo: Bent Lystrup Andersen / Leif Fuglsang
Møllecentret, Nakskov: May-Brit Horst
Sandby Ældrecenter: May-Brit Horst
Skolebakken, Nakskov: May-Brit Horst
Stokkemarkecentret: Eric Steffensen
Svanehøjcentret, Bandholm: Rita Tonnesen
Bøgevænget, Holeby: Dagny Hansen
Lykkesejecentret, Søllested: Britta Skydsbjerg
Blomsterparken, Rødby: Erna Hansen
Kirsebærhaven, Rødby: Karen Zubari.
Hvedvænget & Havrevænget, Nakskov: Mette Tangaa Jensen

Ideen med kontaktpersoner på plejecentre er
 Synlighed overfor beboere på plejecentrene og deres pårørende. Vi sender et signal om at ”vi interesserer os
for jer”
 Samlet set vil vi få et bedre kendskab til vore plejecentre og ”deres hverdag”

Ordningen har nu eksisteret i ca. 1 år og både kontaktpersonerne og plejecentrene skal lære hinanden at kende og ”bruge”
hinanden. De tilbagemeldinger vi modtager er, at det fungerer, og at begge parter er glade for det.
Ældrerådet har i den forbindelse også besluttet at afholde deres møder rundt omkring på kommunens plejecentre, hvor den
stedlige teamleder indledningsvis viser rundt på centret og fortæller om stedet. Denne besøgsrunde vil fortsætte i 2015.

Kontakt til Christiansborg
Ældrerådet fik i efteråret en invitation fra MF Astrid Kragh om at komme en tur på ”Borgen” og få en snak om ”hvordan går det
ude hos jer”..
Denne indbydelse takkede vi ja til, og vi havde forberedt 3 ting vi gerne ville drøfte med folketingspolitikeren. De 3 emner er:




Problemfelter i håndteringen af demente borgere
Boligpolitik/boliglovgivningen, og vi stillede spørgsmålet: hvorfor SKAL der indrettes køkkenniche, som ikke kan bruges
af borgeren?
Økonomien i ældreområdet – her tænkes på forskellen mellem storby og landsbyer. Hjemmehjælperen bruger meget
mere tid på landsvejen i provinsen end i storbyen. Hvordan er det med økonomien der? –Kan der ske en bedre
fordeling?

Disse 3 emner blev fremført, og vi aftalte med Astrid Kragh, at vi vil fremsætte vores tanker, ideer og holdninger i notat,
som hun kan have med i hendes videre arbejde. Helt igennem en positiv oplevelse.

Af andre aktiviteter kan nævnes:
- at ældrerådet har været aktivt i forbindelse med lanceringen af ”cykel uden alder”. Både formand og næstformand har klippet
de røde snore over i forbindelse med præsentationen af de nye flotte cykler.
- at flere ældrerådsmedlemmer har været med i en landsdækkende undersøgelse af, hvordan kommunernes hjemmesider
fungerer, og om det er muligt at finde relevante informationer, udfylde ansøgningsskemaer til boligydelse og melde flytning m.v.
Resultat af denne undersøgelse afventes i foråret 2015.
- at ældrerådsrepræsentanter har været med til at uddele § 79 midler.
I 2014 var der i alt afsat 1.533.000 kr. til uddeling. Der var modtaget 93 ansøgninger, men 6 ansøgninger opfyldte ikke
betingelserne. Til de resterende 87 foreninger blev der udbetalt 1.287.000 kr. Herudover blev der overført 246.000 kr. til Lolland
Kommunes 6 åbne aktivitets- og træningstilbud. Hele det budgetterede beløb er således udbetalt .

Tak for godt samarbejde:
Sluttelig skal nævnes, at ældrerådet oplever et godt og tillidsfuldt samarbejde internt i ældrerådet, med kommunens ansatte og
med politikerne.

På ældrerådets vegne
May-Brit Horst
Nakskov, 4. februar 2015

