Syddjurs Kommunes Ældreråd

Årsberetning 2012

Ældrerådet har følgende sammensætning:
Formand: Molly Thomsen, Ryomgård
Næstformand Karen Møller, Vrinners Henry Morre Pedersen, Rønde
Bende Ingstrup Andersen, Kolind

Jytte Schnell, Mørke

Bodil Jacobsen, Pindstrup

Leif Hove, Ebeltoft

Gurli Juel Sørensen, Tirstrup

Ulla Rasmussen, Ebeltoft

Hans Græsborg Pedersen,
Ryomgård

Bent Salminen, Kolind

Ældrerådets formål:
Ældrerådet er en lovbestemt forvaltningsenhed, som har til formål at rådgive
kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.
Ældrerådet,
• giver høringssvar på stillede spørgsmål og kan uopfordret selv stille forslag
til kommunalbestyrelsen.
• formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om
lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører alle ældre i kommunen.
• medvirker til at øge medindflydelse og medansvar for kommunens ældre
borgere.
• sikrer, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og
kommunalbestyrelsen udbygges.
• varetager de ældres interesser og synspunkter og taler på de ældres
vegne.
Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt.
Høringsforpligtigelse:
Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, der
vedrører de ældre i kommunen. Ældrerådet skal høres, hvad enten
beslutningen træffes i kommunalbestyrelsen, i udvalg eller et
forvaltningsorgan.
Ældrerådet er uafhængig af partipolitik og andre organisationer.

Ældrerådets møder.
Ældrerådet holder egne møder, hvor rådet drøfter og behandler aktuelle
spørgsmål, høringer og forslag. Rådets møder er ikke offentlige, men der
udskrives dagsordner og referater, som kan læses på Syddjurs kommunes
hjemmeside www.syddjurs,dk/rådognævn.
Ældrerådet har nedsat følgende udvalg:
Sundhed, herunder madordning:
Bodil Jacobsen og Ulla Rasmussen.
Kulturområdet og kontakt til medierne:
Molly Thomsen og Hans Græsborg Pedersen.
Boliger, centre og aktivitetstilbud:
Karen Møller, Jytte Schnell, Gurli Sørensen, Henry Morre Pedersen og Bende
Ingstrup Andersen.
Trafik, infrastruktur og miljø:
Leif Hove, Hans Græsborg Pedersen og Bent Salminen.
Sundhedsfagligt, sygehuse/genoptræning:
Bende Andersen, Ulla Rasmussen, Gurli Sørensen, Henry Morre Pedersen
og Jytte Schnell.
Desuden er der via en pulje oprettet en it-gruppe, som tager ud til ældre, der
ikke selv kan komme af sted til kurser om betjening af en computer. Bende
Ingstrup Andersen er medinitiativtager og deltager i styregruppemøder som
repræsentant for ældrerådet. Projektets navn er Nem-It i eget hjem.
Bende Ingstrup Andersen og Jytte Schnell er med i ældre-panelet i projekt
Trivsel og Frivillighed, som arbejder med hvordan, der skabes et godt miljø
for professionelle og frivillige at arbejde i for ældre borgere.
Ældrerådets møder.
Ældrerådet har afholdt 10 ordinære møder i 2012, foruden et antal
udvalgsmøder. Ældrerådsmøderne har været afholdt på ældrecentrene i
Rønde, Mørke, Knebel, Tirstrup, Ebeltoft, Kolind og Ryomgård samt i Huset i
Pindstrup.
Der afholdes 2 møder årligt med udvalget for Social, Ældre og Sundhed, hvor
politikerne og teamlederne deltager. På disse møder bliver synspunkter og
ideer pudset af. Ældrerådet finder disse møder gavnlige for samarbejdet.
Trafikudvalget har ud over normal mødevirksomhed også deltaget i ”møde på
gadeplan”.

Ældrerådet har deltaget i borgermøder og også der udtalt sig om kommunens
budget.
Udvalg i ældrerådet har afholdt møder i forbindelse med afgivelse af
høringssvar. Der er udarbejdet høringssvar i forbindelse med tilsynsrapporter
fra plejecentrene - udarbejdet af et privat konsulentfirma - og embedslægens
tilsynsrapporter for plejecentrene. Kvalitetsstandarder fortæller om, hvad
visiterede borgere kan forvente at få tildelt af hjælp fra kommunen. Svarene
kan læses på kommunens hjemmeside www.syddjurs.dk/rådognævn.
Formand og næstformand har deltaget i møder afholdt af Regionsældrerådet
i Viborg, hvor formanden har sæde i forretningsudvalget. Dette indebærer 4
møder i Vejle med DANSKE ÆLDRERÅD som ”tovholder”. DANSKE
ÆLDRERÅD arrangerede i samarbejde med regionsældrerådet temamøder i
Fårvang for de 19 ældreråd i Region Midtjylland. Emnet var Den primære
Sundhedstjeneste.
Et andet temamøde handlede om valg til ældrerådet i 2013. Valget finder sted
den 19. november - samme tid som kommune- og regionsvalget.
Desuden har DANSKE ÆLDRERÅD afholdt en konference i Vingsted med
titlen: ”Før livet bliver ubærligt.” hvor ældrerådet deltog med 4 deltagere.
DANSKE ÆLDRERÅD har arbejdet med nye love og vedtægter, der er
udsendt til samtlige 98 ældreråd til høring, inden de i sin endelige udformning
blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2012, hvor ældrerådet deltog
med 4 medlemmer.
Registrerede høringssvar:
•
•
•
•
•
•
•

Borgerservice – fremtidig placering og strategi
Planstrategi 2012
Sundhedspolitik 2012 – 2016
Leverandør krav
Kvalitetsstandard for madservice
Tilsyn plejeboliger
Kvalitetsstandarder for sundhed og omsorgsområdet

16-02-2012
10-04-2012
april 2012
03-06-2012
06-09-2012
22-10-2012
13-01-2013

Politikker.
Foruden ældrepolitik, frivillighedspolitik og kostpolitik, har Ældrerådet i
samarbejde med forvaltningen nu også udarbejdet en sundhedspolitik og en
demenspolitik. Alle politikker kan ses på hjemmesiden
www.syddjurs.dk/rådognævn.

Velfærdsteknologi.
I Syddjurs kommune har velfærdsteknologien, som andre steder i landet,
holdt sit indtog, og der er mere på vej. Der vil blive nedsat et udvalg til at
arbejde med fordele og ulemper, hvor ældrerådet også vil få plads.
Robotstøvsugere er allerede indkøbt til brug nogle steder. Det er godt, men
tiden, der kan spares, skal bruges til gavn for de ældre. Ældrerådet er meget
opmærksomt på, at teknologien kommer de ældre til gode, men kan også se,
at der er fordele for personalet.
Formanden har desuden sæde i Sundhedsbrugerrådet, som afholder 10
møder om året i Regionshuset i Viborg. Sundhedsbrugerrådet er sammensat
af repræsentanter fra de forskellige patientorganisationer + 2
ældrerådsrepræsentanter fra regionen, hvor ældrerådet i Syddjurs i denne
valgperiode har den ene.
Værdier.
Ældrekommissionen har givet sit bud på ”De fem værdier for tryghed og
værdighed i plejeboligen,” hvilket ældrerådet har tilsluttet sig i egne møder:
•
•
•
•
•

Indflydelse på eget liv
Respekt for forskellighed
Medmenneskeligheden i fokus
Gode oplevelser hver dag
En værdig afslutning på livet

Boliger.
Ældrerådet har siden 2010 været repræsenteret med Karen Møller og Henry
Morre Pedersen ved boligbyggeriet ved Søhusparken, hvor Syddjurs
kommune har indgået partnerskab med Forenede Care og derved haft
indflydelse på byggeriet af de 32 boliger, som nu er ved at være færdige.
Ældrerådet var repræsenteret ved rejsegildet, og de første 16 boliger er
indflytningsklar jan. 2013.
Ældrerådet har i alle årerne i høringssvar gjort opmærksom på, at der
manglede et aktivitetscenter i forbindelse med Søhusparken i Ebeltoft. Nu
kommer det.
Der er ligeledes gjort opmærksom på, at når plejecentret Vesterled i Tirstrup
skulle være et rehabiliteringscenter, skulle der også være et
varmtvandsbassin, og varmtvandsbassinet i genoptræningscenteret i Ebeltoft
måtte ikke lukkes, før det nye blev etableret. Sådan blev det ikke.

Kollektiv trafik
Flextur, som startede op juli 2012, er kommet godt fra start. Det er blevet en
succes, som alle mennesker kan benytte, når der ingen kollektiv trafik er
mulig.
Telebusordningen, som tog sin begyndelse 1. juni 2011, er trods
begyndervanskeligheder også i en fornuftig gænge. Telebusordningen blev
taget op til revision i 2012, og med de ændringer, som ældrerådet var med til
at foreslå, er det blevet en god ordning, som en del ældre benytter sig af.
Lægekørslen er overgået til Midttrafik, hvilket har betydet besparelser for
kommunen. Ældrerådet har gjort indsigelser mod de forringelser, der er fulgt i
kølvandet på besparelserne, men det ser ud, som om Midttrafik prøver at
skabe en bedre service til de ældre, der har brug for det.
Det gode hverdagsliv (rehabilitering)
Hjemmeplejen i Syddjurs har i 2010 gennemført et forsøg, som blev kaldt ”det
gode hverdagsliv” for ældre hjemmeboende, der modtager praktisk
hjemmehjælp. Dette forsøg er nu gjort permanent. Det har vist sig, at forsøget
gav gode resultater og borgertilfredshed. Det har ligeledes været til høring i
ældrerådet.
FN`S internationale ældredag
Ældrerådet har i samarbejde med Frivillighedsrådet i 2012 afholdt FN’s
internationale ældredag d. 1. oktober med støtte fra La Cour fonden i
Røndehallen med 200 betalende deltagere. Samtidig var det en markering af
EU’s Ældreår. Det er en opmuntring, at så mange støtter op om
arrangementet. Titlen i år var Aktiv Aldring. Efter velkomst ved formanden for
ældrerådet, overbragte Ninna Thomsen, formand for Social, Sundhed og
Ældre, en hilsen fra kommunalbestyrelsen. Dernæst kom Jesper Mathisen,
formanden for Plan, Udvikling og Kultur med en lille tale, der i stor udstrækning handlede om, at vi som borgere skal vise tillid. Hovedtaleren var
Arne Rolighed, som er medlem af regeringens velfærdskommission. Han talte
om at udvise pli, omsorg og værdighed. Der var underholdning af
Seniororkesteret, og naturligvis kaffe, boller, kringle, lagkage, frugt og vand og det kunne alt sammen fås for 50 kr.

Samarbejdspartnere.
Ældrerådet har haft et rigtig godt samarbejde med politikere i udvalgene for
Social, Sundhed og Ældre, for Plan, Udvikling og Kultur og for Teknik, Trafik
og Miljø med tilhørende forvaltninger. Vi har haft et godt samarbejde med
teamledere og personale på centrene, som er oparbejdet og udvidet igennem
årerne. Ældrerådet siger tak for velvilje og imødekommenhed. Samarbejdet
er gået begge veje.
Afslutning.
Et samfund vil altid begrænse den enkeltes frihed. Det er meningen med det.
Alle kan ikke få alting hele tiden, ikke udnytte alle muligheder hele tiden.
(ukendt oprindelse)
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