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Ældrerådet
Årsberetning 2013
Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område.
Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der er omfattet af reglerne om inhabilitet,
tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.
Det er ved lov bestemt, at Ældrerådets medlemmer oppebærer diæter og udgiftsgodtgørelse
på lige fod med byrådsmedlemmer.
Medlemmer af ældreråd har mulighed for at fraskrive sig modtagelsen af diæter eller
udgiftsgodtgørelse, da dette i enkelte tilfælde kan have betydning for størrelsen af de
pågældendes sociale ydelser.
Det er op til den enkelte kommune i samarbejde med ældrerådet at fastlægge de nærmere
regler for rådets virke. Formålet hermed er, at borgerinddragelsen på ældreområdet kan
tilpasses de lokale forhold i den enkelte kommune.
Ældrerådet har repræsentanter i følgende råd og grupper:
DANSKE ÆLDRERÅD
Rådet er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne.
DANSKE ÆLDRERÅDs højeste myndighed er repræsentantskabsmødet. Der afholdes
ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i april/maj, hvor der vælges medlemmer til
bestyrelsen.
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DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse består af 11 medlemmer fra ældreråd i landets 96
kommuner. København og Frederiksberg er p.t. ikke medlem.
Formanden for Varde Ældreråd blev i maj 2013 valgt som 2. næstformand i bestyrelsen i
DANSKE ÆLDRERÅD.
Der afholdes mindst tre bestyrelsesmøder årligt. I 2013 har der været afholdt 4
bestyrelsesmøder. Formandskabet har afholdt 4 møder.
Regionsældreråd i Region Syddanmark
Ældrerådene i Region Syddanmark har besluttet at oprette et Regionsældreråd. Rådet er
sammensat af 2 repræsentanter fra hvert af de 22 ældreråd i Region Syddanmark. Fra Varde
Kommune deltager formand og næstformand i Regionsældrerådets møder. Der holdes 1-2
årlige møder.
Formanden for Ældrerådet i Varde kommune er også valgt til forretningsudvalget, der består
af 4 medlemmer. Formanden fra Varde er sekretær for forretningsudvalget.
Forretningsudvalget afholder normalt møde hvert kvartal og et årligt møde med Regionen.
Styregrupper/følgegrupper/arbejdsgrupper
Rådet har haft 2 medlemmer i en projektgruppe vedrørende Ældreboligcentret Baunbo,
Lunde.
Formanden deltager i følgegruppe for Trafiksikkerhedsrådet i Varde Kommune.
Formanden er medlem af Advisory Board for Living Lab Varde.
Møder
Ældrerådet planlægger møde hver måned, undtagen i juli måned. Der er i 2013 afholdt 11
møder.
Ældrerådet har ønsket at henlægge en del af møderne til kommunens pleje- og
ældreboligcentre, for at få kendskab til disse. Møderne er her startet med en orientering fra
lederen og en efterfølgende rundvisning på det pågældende center. Ældrerådets møde i marts
blev således afholdt på Skovhøj i Oksbøl. I august besøgte rådet det ny opførte plejecenter i
Ansager og i oktober det nybyggede plejecenter i Tistrup.
I en del møder har der deltaget fagpersoner fra forvaltningen for at uddybe og svare på
spørgsmål vedrørende sager på dagsorden.
Valg til Ældrerådet
Ældrerådet gik i starten af 2013 i gang med at forberede det kommende ældrerådsvalg.
Rådets vedtægter blev ændret. Antallet af stedfortrædere bliver reduceret fra 13 til 5
stedfortrædere og der skal fremover kun vælges en næstformand. Tidligere har der været
både 1. næstformand og 2. næstformand.
Der blev nedsat et valgudvalg på 5 medlemmer, der skulle udarbejde oplæg til afvikling af
valget og oplæg til valgregler. Byrådet godkendte valgreglerne og datoen for brevstemmevalg
den 5. november 2013. Der blev afholdt opstillingsmøder i hver af de 5 sammenlagte
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kommuner den 19. august 2013 og der blev opstillet 18 kandidater på en fælles liste for hele
Varde Kommune.
Der blev den 5. november 2013 valgt 13 medlemmer og 5 stedfortrædere for
funktionsperioden 1.1.2014 til 31.12.2017. Stemmeprocenten var 57,4 %.
På det konstituerende møde blev der valgt formand og næstformand. Nuværende formand og
næstformand blev genvalgt.
Dialogmøder
Dialogmøde med Plan, Kultur og Teknik om kommende investeringsplaner.
Deltaget i dialogmøde om Varde Torvs fremtidige anvendelse samt i møde om designmanual
for Varde Midtby.
Dialogmøde i september med Udvalget for Social og Sundhed. Følgende emner blev drøftet:
Valg til Ældrerådet - Status på sundhedspolitikken - Rapporten fra
hjemmehjælpskommissionen - Fælles medicinkort - Indlæggelse i eget hjem/forebyggelse af
uhensigtsmæssige indlæggelser - Frivillige.
Høring af politikker, strategier, budgetter m.v.
Demensstrategi 2013-2017
Kommunalt tilsyn med plejeboliger 2012-2013
Høring om frivilligcharter
Høring om organisationsjusteringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse
Drøftelse af budgetønsker 2014
Budgetforslag 2014 – Udvalget for Social og Sundhed
Budgetønske – Demenskonsulent
Budgetønske – Hygiejnesygeplejerske
Sundhedsplan for Region Syddanmark – høring
Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015- 2017 for Varde Kommune
Tilretning budget 2014 – Udvalget for Social og Sundhed
Budgetoplæg om renovering af Baunbo i Lunde og flytning af aktiviteter fra Den gamle
Købmandsgård
Renovering af hovedbygningen på ældreboligcentret Thueslund, Alslev
Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev
Sundhedspolitik for Varde Kommune 2014-2018 – 2. udkast.
Beslutning om anvendelse af fritvalgsbevis
Forslag om forhøjelse af formuegrænse for borgere der har brug for lån til betaling af
beboerindskud
Overvejelser om samarbejde om drift af hjælpemiddeldepot
Sundhedspolitikken 2014-2018 i høring
Orienteringssager
Orientering om kriterier for bevilling af hjælpemidler
Orientering om status på midlertidige boliger, plejeboliger og dagshjemspladser
Orientering om præhospital beredskab i Agerbæk-området
Orientering om Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” 2013
Sundhedsberedskabsplan Varde Kommune 2013-2017
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Orientering om projekt ”Vask af tøj ved privat leverandør”
Orientering om høreapparatbehandling fra 1. januar 2013
Orientering om forebyggende hjemmebesøg til 75+årige
Orientering om årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i 2012
Aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering på sundhedsområdet 2012
Udvikling i forebyggelige indlæggelser i 2008-2012
Status på sygeplejeklinikkerne
Orientering: EU-projekt på Center for Sundhedsfremme
Forlængelse af forsøget med vask af tøj for visiterede borgere
Status på boliger på ældreområdet
Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet i 2012
Orientering om Hjemmehjælpskommissionens rapport
Præhospital ordning Varde Kommune – evaluering og permanent aftale pr. 1.1.2014
Vederlagsfri fysioterapi – Samordningsprojekt
Afslutning på Partnerskabsprojektet om hjemmesygepleje
Efterretningssager
Drøftelse af proces for Aftalestyring 2014
Udmøntning af budget 2013 – det nære sundhedsvæsen
Nedlæggelse af 8 almene plejeboliger på Helle Plejecenter
Nedbrydning/opførelse af skur samt etablering af p-pladser på Ældrecentret Solhøj,
Regeringens sundhedsudspil – Mere borger, mindre patient
Første udkast til Sundhedspolitik 2014-2018
Status på indsatserne under Det Nære Sundhedsvæsen
Borgermøde om sundhedspolitikken
Orientering vedrørende ældreboliger i Varde Kommune
Orientering vedr. aktivitet på Center for Sundhedsfremme 1. halvår 2013
Orientering vedr. en styrket KOL-indsats
Beslutning om anvendelse af fritvalgsbevis
Temadage, kurser, konference m.v.
Rådet har deltaget i DANSKE ÆLDRERÅDs årlige repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk
konference i Nyborg.
Tema for konference: Ældreomsorg i forandring – God vilje er en forudsætning for god
omsorg.
Repræsentanter fra Ældrerådet har endvidere deltaget i følgende temadage og konference
arrangeret af DANSKE ÆLDRERÅD i 2013:
Temadag i Kolding - Kommunal visiteret kørsel og regional, kollektiv transport.
Konference i Vingstedcentret - Fra høringspart til medskaber – Borgerinddragelse for alvor?
Endvidere har DANSKE ÆLDRERÅD afholdt formands- og næstformandsmøde i Middelfart,
hvor formand og 2. næstformand deltog.
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Repræsentation m.v.
Åbent hus arrangement på de nye plejecentre i Ansager og Tistrup.
Information om Ældrerådet
Ældrerådet har udgivet en pjece for funktionsperioden 2010-2013 om rådets formål, opgaver
og sammensætningen.
Formanden og medlemmer af rådet har i årets løb været ude at fortælle om rådets arbejde i
pensionistforeninger m.fl.
Yderligere information om Ældrerådet kan endvidere læses på Varde Kommunes hjemmeside,
hvor der også findes mødekalender og referater af møderne i Ældrerådet.
Ældrerådet har godkendt denne årsberetning, den 26. marts 2014.

Årsberetningen har været til orientering i Udvalget for Social og Sundhed, den 1. april 2014.

Ældrerådets 13 medlemmer for funktionsperioden 2010 til 2013:
Aage Meldgaard, Nordenskov – formand
Edna Jessen, Oksbøl - 1. næstformand
Per Bonde Nielsen, Varde - 2. næstformand
Rigmor Jensen, Outrup
Inger Pedersen, Ølgod
Merry Brydsø, Alslev
Ingrid Lorentzen, Varde
Tonny Tarbensen, Ølgod
Elin Østergaard Bertelsen, Tistrup
Gerda Møller Nielsen, Nørre Nebel
Anette Mandahl-Barth, Nørre Nebel
Ketty Bundgaard, Agerbæk
Anne-Marie Søndergaard, Årre
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