Solrød Ældreråds årsberetning for 2015.

60 +

Dette er Ældrerådets anden beretning.
Ældrerådet er valgt for perioden 2014-17.
Valget i efteråret 2013 var det første, hvor der var fremmødevalg , som blev afholdt samtidigt med valget til Byrådet.
Stemmeprocenten blev på 66,33 %, hvilket må siges at være et
pænt fremmøde.
Ved årsskiftet udgjorde antallet af personer i alderen 60+ ca. ¼ af
Solrøds befolkning.
Hvorfor et Ældreråd.
Folketinget har besluttet, at alle kommuner skal have et ældreråd. Ældrerådets opgave er at rådgive Byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål, inden de behandles i de respektive udvalg eller
Byrådet. Netop den rådgivende funktion gør, at Ældrerådet ikke
har sager, som kan siges at være resultat af dets virke.
Ældrerådets opgaver.
Vi skal også formidle synspunkter mellem borgere og kommunen
om lokale spørgsmål, der vedrører ældre. Dette kan bedst gøres
ved en god kontakt til målgruppen. Her er en stor udfordring.
Mange har ikke kendskab til Ældrerådet, dets arbejde og tænker
ikke på at bruge Ældrerådet til at komme med forslag, der kan
bringes videre.
Ældrerådet må beskæftige sig med og stille forslag om alt, der
vedrører ældres forhold. Det eneste vi ikke må er at beskæftige
os med konkrete personsager eller personalespørgsmål.
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Årets gang.
Ældrerådet har holdt 11 ordinære møder og 2 dialogmøder med
Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget.
På Solrød kommunes hjemmeside er der referater fra møderne.
Inden der politisk bliver taget stilling til sager, som vedrører
kommunens ældre, er det en af Ældrerådets opgaver at afgive
høringssvar og udtalelse til disse sager.
Høringssvarene findes også på kommunens hjemmeside.
Der er blevet behandlet rigtig mange sager blandt andet:

status på Sundhedsstrategi 2012-2014

evaluering af Ældrepuljeprojekter

pulje til klippekort til ældre

svarfrister på det sociale område

forslag til ny sundhedsstrategi

kommende busbestilling hos Movia 2016

udbud af madservice til hjemmeboende

priser for madservice

udbud af brystproteser

budget 2016-2019

forløbsprogram for demens og

pejlemærker i forhold til den kommende udbygning af
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Vi nævnte bl.a. i vores høringssvar vedrørende den kommende
udbygning af Christianshave Plejecenter, at der
burde være mulighed for
egenproduktion af mad –
ikke kun mulighed for
færdigbehandling af præfabrikeret mad.
Dette fik Byrådet til at
omformulere pejlemærket for madproduktion til:
”Bo-gruppernes køkkener skal være indrettet, så der kan tilberedes såvel mad fra bunden, som forberedt mad udefra.”

Ældrerådet har læst og udtalt sig om Tilsynsrapporter for
Plejecenter Christians Have og Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg på Plejecenter Christians Have, Aleris.
Klippekortpuljen til ældre.
I januar deltog Ældrerådet i en drøftelse
med kommunen om, hvordan man
bedst kunne tilgodese kommunens svageste ældre. Ældrerådet var med til at
sætte vores præg på ordningen.
Ordningen trådte i kraft 1. juli 2015 og
på Dialogmødet med Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget den
21. september, fik vi en status på ordningen. Heraf fremgik det,
at ingen borgere havde taget imod tilbuddet. Stor var vores forundring, og vi drøftede på mødet, hvordan man skulle forbedre
informationen til de borgere, som kunne benytte sig af ordningen.
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Ældrerådet valgte at gå til pressen for at oplyse borgerne og deres pårørende om ordningen. Vores udtalelse var i mange aviser
og på Solrød Netavis. I TV-Lorry blev der bragt et godt indslag,
som blandt andet fortalte om, hvordan de omliggende kommuner havde fået tilbuddet ud til deres borgere. Løbende bliver
ordningen evalueret. Vi holder skarpt øje med, at de svage borgere får glæde af tilbuddet, som også eksisterer i 2016.
Pulje til løft af ældreområdet
– den såkaldte Ældremilliard.
I Solrød kommune satsede man på 6 projekter, der alle er kommet godt i gang. Siden starten i 2014 er projekterne løbende blevet evalueret og vi har haft mulighed for, at udtale os om dem.
Derudover har der været mulighed for at etablere et 7. projekt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hverdagsrehabilitering.
Den ældre borger opnår større selvstændighed.
Tidlig opsporing af fysisk svækkede
tilbud om genoptræning.
Effekt af rehabiliteringspladser
ved forbedret indhold/service
Velfærdsteknologi
Afprøvning og implementering af indkøbt teknologi.
Indsats mod ensomhed.
Øget indsats for demente.
Finansiering af cykelkøb.
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Opkvalificering.
Ældrerådet arbejder hele tiden på, at få
større viden om de sager, vi skal tage stilling til. På maj mødet blev vi orienteret
om Hjemmeplejen af Kirsten Bjerregaard.
Vi hørte om visitation af hjælp i hjemmet. Der er ca. 250 besøg
dagligt. På november mødet drøftede vi med Steffen Høyer og
Louise Leilund kommunens tilbud om informationsmøder for
pensionister og efterlønnere om kommunens sundheds- og rehabiliteringstilbud og foreningsliv.
Samarbejde med Danske Ældreråd.
Solrød Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd, som udbyder
forskellige temadage, som vi gerne deltager i.

I marts temadag om Kvalitetsstandarder.

I maj er der årsmøde samt en temadag om Forandringer i
omsorgen for ældre – velfærd, konkurrence og aktivt liv
som ældre.

I september var der formands-/næstformandsmøde.

I oktober temadag om Ældreråds synlighed og medier.

I november ældrepolitisk konference ”Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje”.
Samarbejde med Regionsældrerådet.

Sygehusbyggeriet i Køge blev drøftet på en temadag i maj,
og sluttede med et besøg fra den frivillig drevet Cafe Ingeborg i Ringsted.

September temadag om demens.

Formand og næstformand deltog i Ældre Sagens temadag
om Sundhedsaftaler.
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I årets løb blev der drøftet den store forskel på de beløb
ældrerådene får stillet til rådighed i kommunerne. Solrød
Ældreråds beløb er meget lavt i forhold til det bloktilskud
kommunen får og især i forhold til, at vi skal varetage ca.
1/4 af kommunens borgere.

Kontakt med borgerne.
Solrød Ældreråd har i samarbejde med Centerrådet i AFC, Havdrup Seniorklub, Solrød Senior Klub og Ældre Sagen i Solrød afholdt flere informationsmøder og udgivet flere tryk:

I januar informationsmøde med Movia, emne : Rejsekortet
og Flextrafik – p.g.a. bortfald af klippekortet.

I februar gentog vi mødet med Movia i Havdrup Sognehus.

I marts foredrag om Demens i samarbejde med Solrøds Demensteam.

I maj foredrag om Tryghed i hjemmet v. politiet og Falck.

Møde med Astrid Krag om ældrepolitik.

Indstik i Solrød Avis i august måned med oplysninger til de
60+ årige i Solrød.

Ældrerådet har sammen med Lokalrådet for Midt- og Vestsjællandspoliti udarbejde materiale om Tricktyveri.

Ældrerådet deltog både på Fritid i Solrød og Høstfesten i
Havdrup.

Solrød Ældreråds formand blev interviewet i Faglige Seniorers blad ”Liv og lidt mere”.

2016 forventer Solrød Ældreråd, at udgive en brochure, der omdeles til husstande med borgere over 60.
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Formand
Anna Winifred
Pedersen
Blommehaven 5
2680 Solrød Strand
Tlf: 2380 0477

Næstformand
Børge Raasthøj
Bæktoften 11
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 0236

annawin@yahoo.dk

raasthoej@kondivand.dk

Erling Elberg

Erling Quist
Pedersen

Bækparken 26
4622 Havdrup
Tlf: 2146 1644

erlingelberg@mail.tele.dk

Flemming Frisk
Andersen
Kurprinsens Kvarter 8, st.
2680 Solrød Strand
Tlf: 5051 2575

Sonja Poulsen
Møllebakken 1 B
2680 Solrød Strand
Tlf.: 2221 1403

sonjap2680@ gmail.com
Ældrerådets sekretær:
Bente Gaardhøj Johansen
Tlf.: 5618 2420 bgj@solrod.dk

Skovpibervej 26
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 5075
e.quist.pedersen@
webspeed.dk

Henny Liff Larsen
Jersie Center 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5042 5618
larsen.henny326@
gmail.com

