Årsrapport for 2011 fra Assens Ældreråd

Ældrerådet har i løbet af 2011 arbejdet med mange opgaver.
Kommunens brugertilfredshedsundersøgelse, hvor ældrerådet var interviewer på
plejecentrene, var en opgave, som gav os indsigt i aktiviteterne på centrene. På
baggrund af disse besøg kunne vi se, at beboerne bare sad i deres lejligheder uden
nogen form for aktivitet.
Dette er ikke en bebrejdelse til personalet
Derfor ønskede Ældrerådet et ”aktiverende team”, som kunne gøre noget for beboerne
i samarbejde med personale og frivillige. Ansættelse af dette team er på budget for
2013. Ældrerådet er repræsenteret i ansættelsesproceduren.
Søgte og bevilligede puljemidler var i 2011 grund til, at der blev oprettet en Demens
Cafe. Assens kommune har i budget 2012 afsat midler til videreførelse af Cafeen i
2012. Flere af Ældrerådets medlemmer er frivillige hjælpere i Cafeen. Cafeen er en
stor succes og til glæde for både de demente og deres ægtefælder. Ældrerådet er
repræsenteret i Styre/følgegruppen.
Masterplanen for plejeboliger følger Ældrerådet meget tæt. Vedrørende
Rehabilitetscentret i Vissenbjerg samt manglende aflastningspladser for demente er
dette ikke fuldt opnået.
Ældrerådets udvalg for Teknik, Trafik og Miljø arbejder stadig for at få den bedst
mulige Teletaxa-ordning for borgerne i Assens Kommune .Andre områder dette
udvalg har arbejdet med er gadebelysning, toiletforhold og snerydning.
Lydavisen er nu på 5. årgang stadig et godt initiativ. Der er ca. 45 abonnenter.
Ved Kommunens overgang til digitalisering følger Ældrerådet, hvilken hjælp de ældre
medborgere kan få. Bl. a. mulighed for hjælp til betjening af I.T. på bibliotekerne og
”digital læring”.

Assens Ældreråd
Else S. Andersen, formand, Ole Thøgersen, næstformand, Ragnhild Spillehus, sekretær,
Richard Grøntvedt, kasserer, Kirsten Broberg, Gudmund Henriksen, Poul E. Rasmussen,
Aase Andersen, Else Østergaard Madsen

Kølemad: Ældrerådet er af den overbevisning, at maden er god, men processen i
forbindelse med servering af maden i plejeboligerne har endnu ikke fundet en
tilfredsstillende form overalt.
Plejepersonalet i plejeboligerne skal arbejde med at ”tage ejerskab” til den leverede
mad.
Ældrerådet har arbejdet med den differencerede betaling hos lægerne for
lægeerklæring til ældre ved fornyelse af kørekort. Sagen ligger i dag i Folketingets
Sundhedsudvalg.
Ældrerådet deltager i kurser og konferencer, som Danske Ældreråd afholder.
Ældrerådet afgiver mange høringssvar på kvalitetsstandader og andet i løbet af et år.
Vi mener, at på nogle kvalitetsstandader er høringsfristen for kort.
Ældrerådet glæder sig over den positive dialog med Social- og Sundhedsudvalget.
På alle ældrerådsmøder orienterer Sundhedschef Michael Bjørn om status på
ældreområdet. Andre medarbejdere i forvaltningen har deltaget i møder efter
Ældrerådets ønsker.
Ældrerådet takker for det gode samarbejde.
På Ældrerådets vegne
Else Stærgaard Andersen
formand
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