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Ældrerådet
Årsberetning 2011
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.
Fra 1. juli 2010 er der indført en forenkling af reglerne om ældreråd. Byrådet har fortsat pligt til at
etablere mindst ét ældreråd, men det skal være 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.
Der blev endvidere hjemmel til, at byrådet i samråd med det siddende ældreråd kunne beslutte at
aflyse afstemningen til valg til ældrerådet, hvis valgets resultat var givet på forhånd. Endvidere
bortfaldt kravet om, at der for hvert medlem skulle vælges en stedfortræder.
Herudover blev der hjemmel til, at socialministeren kunne give dispensation fra reglerne om
ældreråd, hvis der som følge af lokale forhold opstod utilsigtede problemer med hensyn til at
overholde lovens proceskrav m.v.
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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.
DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse består af medlemmer fra ældreråd i landets 98 kommuner.
Fra Region Syddanmark er valgt 5 medlemmer, hvoraf formanden for Varde Kommunes Ældreråd er
det ene medlem.
Der afholdes mindst tre bestyrelsesmøder årligt. I 2011 har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder
Formanden fra Varde er med i et ad hoc udvalg om revision af den eksisterende vedtægt for
DANSKE ÆLDRERÅD med særlig fokus på valg til bestyrelsen.
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 1. næstformand i Regionsældrerådets møder. 2. næstformand fra Varde er udpeget som
stedfortræder til Regionsældrerådet. 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
Formanden deltager i følgegruppe for Trafiksikkerhedsrådet i Varde Kommune.
Ældrerådet har været repræsenteret med et medlem i projektgruppen vedrørende nyt plejecenter i
Ansager og er nu repræsenteret med et medlem i projektgruppen vedrørende nyt plejecenter i
Tistrup.
Møder
Ældrerådet planlægger møde hver måned, undtagen i juli måned.
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 virksomhedslederen på stedet
og derefter en rundvisning på det pågældende center. Ældrerådets møde i april blev således afholdt
på Ældreboligcentret Solhøj i Nordenskov. Oktober mødet blev afholdt på det nyrenoverede
Aktivitetscenter i Ølgod. I juni var rådet på besøg på Centret for Sundhedsfremme, hvor de fik en
orientering om centrets mange tilbud.

Dialogmøder m.v.
God gensidig dialog med Udvalget for Social og Sundhed i november 2011, hvor følgende emner
blev drøftet. Status på revisitationen - Kvaliteten af praktisk hjælp, herunder status på klager – Status
på ældreboligsituationen – Kørselsordninger med fokus på ældre – Normering af køkkenpersonale,
husassistenter på plejecentre og ældreboligcentre – herunder omdannelse af eksisterende
plejeboligcentre til ældreboligcentre.
Derudover har formanden for Udvalget for Social og Sundhed deltaget i Ældrerådets møde i
december.
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Høring af politikker, strategier, budgetter m.v.
Samling af dele af den kommunale administration på Borgercenter Varde
Kvalitetsstandarder efter SEL §§ 83 og 86 – personlig hjælp og pleje
Udbud § 140 – vederlagsfri genoptræning efter udskrivning fra sygehus, høring om
tildelingskriterierne
Godkendelse af kvalitetsstandard for ambulant genoptræning efter udskrivning fra sygehus
Visitationskriterier til det Alternative plejehjem
Indfasning af tilbud til personer i målgruppen for det Alternative plejehjem
Beslutning om placering af nyt plejecenter i Tistrup
Omdannelse af fire plejeboligcentre til ældreboligcentre
Beslutning om anvendelse af ældreboliger i Lindeparken, Ølgod
Revisitering af brugere af lægekørselsordning
Godkendelse af forslag til budget 2012 med henblik på høring (fortsat behandling)
Anvendelse af ældreboliger i Sønderparken, Ølgod
Ny organisering af skolekørsel på udvalgte ruter
Daghjem
Høring af kvalitetsstandard for Handicapkørsel
Sydtrafiks forslag til køreplaner i Varde Kommune
Orienteringssager
Orientering om kvalitetsstandarder og revisitering efter Fælles Sprog 2
Orientering om bybus i Varde Syd og forsøg med teletaxa i kommunen
Orientering om Borgerservice efter flytning til Borgercenter Varde
Orientering om budgetcyklus for 2012
Afslutning af projekt Hverdagsrehabilitering i Frit valg
Udbud § 140 – vederlagsfri genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Model for udbud samt tidsog handleplan.
Dosispakket medicin
Brugerundersøgelse i hjemmeplejen
Kvalitetskontrol på hjælpemiddelområdet
Årlig afrapportering om magtanvendelse på ældreområdet
Godkendelse af forslag til budget 2012 med henblik på høring
Genhusning i forbindelse med ombygning af Ansager Områdecenter
Orientering om afvikling og udlejning af ældreboliger – status
Strategi for arbejdet med kronisk syge borgere i Varde Kommune 2010-2012 – en status
Orientering om aktiviteter i frivillighedsår 2011
Orientering vedrørende ”Ældrepulje”
Orientering om tilbud på Center for Sundhedsfremme
Orientering om budgetforslag 2012 og budgetoverslag 2013-2015 – Ældrerådet
Forebyggende hjemmebesøg til 75 + årige og udfordringsretten
Forebyggende hjemmebesøg – status og aktivitet i 2010
Tryg med nyt netværk – projekt i Center for Sundhedsfremme
Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentre i 2010
Kommunalt tilsyn med plejecentre i 2010
Udbud af Ansager Områdecenter
Henvendelse fra Ældre Sagen om taxakørsel til læge m.v.
Orientering om valg af leverandør på genoptræning § 140
Ernæring af beboere på plejecentre
Orientering om sygeplejeklinikker og organisering af sygeplejen
Projektgruppe – nyt plejecenter i Tistrup
Røgindsatsen i Varde Kommune – orientering
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Tidlig opsporing af KOL – orientering
Fastsættelse af Ældrerådets mødeplan 2012
Kvaliteten af rengøring i hjemmeplejen
Efterretningssager
Sundhedsaftaler 2011-2014
Beslutning om placering af nyt plejecenter i Tistrup
Ændringer af vedtægter for Medborgerhusets dagfunktion
Præhospitalsordning i Varde Kommune
Organisationsstruktur på plejecenterområdet
Nedlæggelse af 2 almene ældreboliger i Strellev
Den fremtidige anvendelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup
Velfærdsteknologipuljen – det nye plejecenter i Ansager
Takster 2012 – Udvalget for Social og Sundhed
Dialogmøder m.v.
God gensidig dialog med Udvalget for Social og Sundhed i november 2011, hvor følgende emner
blev drøftet. Status på revisitationen - Kvaliteten af praktisk hjælp, herunder status på klager – Status
på ældreboligsituationen – Kørselsordninger med fokus på ældre – Normering af køkkenpersonale,
husassistenter på plejecentre og ældreboligcentre – herunder omdannelse af eksisterende
plejeboligcentre til ældreboligcentre.
Derudover har formanden for Udvalget for Social og Sundhed deltaget i Ældrerådets møde i
december.
Temadage, kurser, konference m.v.
Repræsentanter fra Ældrerådet har sammen med embedsmænd og politiker deltaget i studietur om
velfærdsteknologi til Teknologisk Institut i Odense.
Mange af rådets medlemmer har deltaget i DANSKE ÆLDRERÅDs årlige repræsentantskabsmøde og
ældrepolitisk konference i Nyborg.
Temaet for konference var: Medborgerskab i et aktivt ældreliv – fra ældrebyrde til ældrestyrke.
Repræsentanter fra Ældrerådet har endvidere deltaget i følgende temadage og konference arrangeret
af DANSKE ÆLDRERÅD i 2011:
Temadag i foråret: Ældrerådets synlighed og medier. Hvordan præsenterer ældrerådet sine
budskaber?
Emnet for temadagen i efteråret var: Kvalitetsstandarder.
Ældrepolitisk konference i november med temaet: En sundhedsindsats mellem to stole.
Endvidere har DANSKE ÆLDRERÅD afholdt formands- og næstformandsmøde i Vissenbjerg i
april måned, hvor formand og næstformand fra Varde deltog.
Repræsentation m.v.
Formanden har deltaget i indvielse af Aktivitetscentret i Ølgod.
Information om Ældrerådet
Ældrerådet har udgivet en pjece for funktionsperioden 2010-2013 om rådets formål, opgaver og
sammensætningen.
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I 2011 har rådet endvidere været med til at udgive pjecen – Aktiv Hele Livet - til ældre borgere i
Varde Kommune.
Formanden har ligesom i de foregående år, også været inviteret af pensionistforeninger m.fl. til at
informere om rådets arbejde.
Yderligere information om Ældrerådet kan endvidere læses på Varde Kommunes hjemmeside, hvor
der også findes mødekalender og referater fra møderne i Ældrerådet.
Ældrerådet har godkendt denne årsberetning, den 25. april 2012.
Årsberetningen har været til orientering i Udvalget for Social og Sundhed, den 15. maj 2012.

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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