Årsrapport fra Odsherred Ældreråd for året 2015
Ældrerådet består af 9 folkevalgte medlemmer. Vi er valgt for 4 år og mødes
én gang om måneden. Derudover er vi hver især med i et centerråd, hvor vi
sidder som observatører, og kan fortælle nyt fra Ældrerådet og høre om godt
og dårligt fra plejecentret. Dette gør, at vi er ret velinformerede om tilstanden
ude blandt borgerne.
Vi kan ikke behandle enkeltsager, men drøfter gerne forslag fra kommunens
borgere, som må opstår i løbet af året.
Vi kan heller ikke tage de store beslutninger. Vi er et rådgivende råd, som skal
vejlede de politiske udvalg f.eks. via høringssvar og derudover er der blevet
afholdt fællesmøder med Social- og forebyggelsesudvalget og os.
Rådet har en kommunalt ansat sekretær stillet til rådighed, og derudover kan
vi indkalde fagpersoner, som vi har brug for til at afdække diverse spørgsmål.
Vi har i det forløbne år haft besøg af, Centerchefen, forebyggende
sygeplejersker, konsulent for kultur og fritid, borgerrådgiver, leder af natur,
miljø og trafik og leder vedr. kropsbårne hjælpemidler.
Alle medlemmer af rådet er medlemmer af andre råd. Nogle er med i
madudvalg, andre arbejder sammen med Ældresagen, to er med i
regionsældrerådet og derudover bliver vi inviteret ud for at fortælle om vores
arbejde.
Hvem arbejder vi sammen med? Vi er et råd for 60+ både alle, der pisker
rundt og deltager i både det ene og andet og for de, der sidder hjemme og er
ensomme. Derfor arbejder vi bl.a. sammen med både Unge i Odsherred om
trafik, Handicaprådet og de forebyggende sygeplejersker.
Vi har i 2015 afholdt cafemøder, emnet var om ”Udskrivning fra sygehuse”
Vi har afgivet høringssvar om:
-

Retningslinjer for befordring
Budgetprioritering om Ældrepuljen/bloktilskud på ældreområdet
Flytning af dagcenter
Kvalitetsstandarder vedr. tildeling af ældre-og plejeboliger
Budgettet.

Vi har via ældrepuljen investeret i PC’ere til udlån for ældre, der ikke har
mulighed for at komme ud af eget hjem til undervisning, samt undervist
borgere +60 i brug af PC’eren.
Vi har – som vi plejer – afholdt FN’s Ældredag d. 1. oktober sammen med
Ældresagen. I 2015 var emnet: Det gode naboskab.
Vi har en hjemmeside, som kan give mange svar og hvor du kan læse om
vores virke, og hvor du kan henvende dig, hvis du skulle have behov for det.
www.odsherredkommune.dk/aeldreraad.

