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Ældrerådet
Årsberetning 2012
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 2012 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 er repræsenteret med et medlem i projektgruppen vedrørende nyt plejecenter i
Tistrup samt et medlem i projektgruppen Spisevenner.
Møder
Ældrerådet planlægger møde hver måned, undtagen i juli måned. Der er i 2012 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.
I 2012 har alle møder dog været afholdt på Bytoften. I en del møder har der deltaget fagpersoner
fra forvaltningen for at uddybe og svare på spørgsmål til sager på dagsorden.
Dialogmøder m.v.
Rådet har afholdt møde med repræsentanter fra venneforeningerne med temaet
hverdagsrehabilitering.
Formanden har haft løbende dialog med formanden for Udvalget for Social og Sundhed i årets løb
om forskellige sager. Derudover har formanden for Udvalget for Social og Sundhed deltaget i
Ældrerådets møde i december.
Formanden har desuden afholdt møde med direktøren og chefgruppen for Plan, Kultur og Teknik
om fremtidig høringsmodel.
Rådet har været inviteret til en rundvisning og efterfølgende orientering på vaskeriet på
Ringkøbingvej i Varde i forbindelse med opstart af vasketøjsprojekt med Berendsen Textil Service
A/S.
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Høring af politikker, strategier, budgetter m.v.
Høring om vedtægtsændringer for DANSKE ÆLDRERÅD
Spisevenner – en vej til trivsel og god ernæring
Strategi for voksne borgere med en sindslidelse
Anvendelse af ekstern leverandør til håndtering af tøjvask
Budgetforslag 2013 – Udvalget for Social og Sundhed
Navne til ældreboligcentre
Den fremtidige anvendelse af ældreboliger og servicearealer på Vidagerhus i Janderup
Eventuel nedlæggelse af ældreboliger på Solhøj i Nordenskov
1. behandling af budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016
Høring blandt rådgivende råd om frivilligpolitikken
Den fremtidige anvendelse af ældreboligcentret Vidagerhus i Janderup
Udvidelse af botilbud i Psykiatri og Voksenservice, Vidagerhus i Janderup
Høring om udbud på genbrugshjælpemidler
Orienteringssager
Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD
Konference i DANSKE ÆLDRERÅD
Orientering om pulje til forebyggelse af ufrivillig ensomhed blandt ældre
Praksisundersøgelse: Flytning til særligt botilbud
Virtuel genoptræning
Præhospital dækning i Varde Kommune
Etablering af sygeplejeklinikker
Godkendelse af sagsbehandlingstider
ABA-anlæg mv. i ældreboligcentre
Orientering om projekt ”Faldforebyggelse”
Opfølgning og koordination efter udskrivelse fra sygehus
Orientering om tilsynssag på hjælpemiddelområdet
Præhospital dækning i Varde Kommune
Hverdagsrehabilitering på plejecentrene – evalueringsrapport
Status på Demensstrategien 2008-2012
Yderligere information om budgetforslag 2013
Årsberetning 2011 – Utilsigtede hændelser fra Patientombuddet
Evaluering af første halve år for 112 opkald i distrikt Tistrup
Orientering om LivingLab Varde
Orientering om virtuel genoptræning
Orientering om budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016
Orientering om billettering m.v. på Vestbanen
Fastsættelse af Ældrerådets mødeplan 2013
Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentre 2011
Kommunalt tilsyn med plejecentre 2011
Beretning om magtanvendelse på ældreområdet i 2011
Fælles instruks for medicinhåndtering i Varde Kommune
Brugerundersøgelse på madservice
Henvendelse vedr. nye fortove og stier i Varde Kommune
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Orientering om valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD
Obligatorisk digital selvbetjening i Borgerservice
Fremtidig anvendelse af Baunbo, Lunde
Kommunalt tilsyn med plejeboliger i 2012 og 2013 - orientering
Efterretningssager
Status på projekt hverdagsrehabilitering i plejecentrene
Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje
Tilretning budget 2013 – Udvalget for Social og Sundhed
Ændring i budget 2013 på baggrund af Økonomiaftalen på sundhedsområdet
Status vedr. Vidagerhus
Takster 2013 – Udvalget for Social og Sundhed
Status ældreboliger pr. 1.11.2012
Temadage, kurser, konference m.v.
Rådet har deltaget i DANSKE ÆLDRERÅDs årlige repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk
konference i Nyborg.
Temaet for konference var: Aktivt ældreliv – også for borgere med behov for hjælp.
Repræsentanter fra Ældrerådet har endvidere deltaget i følgende temadage og konference
arrangeret af DANSKE ÆLDRERÅD i 2012:
Temadag om Ældrerådsvalg afholdt i Kolding.
Konference i Vingstedcentret – Før livet bliver ubærligt – om forebyggelse og ensomhed
Endvidere har DANSKE ÆLDRERÅD afholdt formands- og næstformandsmøde i Vissenbjerg, hvor
formand og næstformænd fra Varde deltog
Repræsentation m.v.
Rejsegilde på Ansager områdecenter
Information om Ældrerådet
Ældrerådet har udgivet en pjece for funktionsperioden 2010-2013 om rådets formål, opgaver og
sammensætningen.
Formanden har i årets løb været ude at fortælle om rådets arbejde i pensionistforeninger m.v.
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 27. februar 2013.
Årsberetningen har været til orientering i Udvalget for Social og Sundhed, den 19. marts 2013
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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

5/5

