SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 14. januar 2012.

Seniorrådets årsberetning for 2011.
”Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter
mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorerne.”
Jf. Styrelsesvedtægt for Seniorrådet i Egedal Kommune.

Indledning:
Valgperioden for Seniorrådet løber fra 1. januar 2010 til 31. dec. 2013. Dette er således Seniorrådets
2. årsberetning i valgperioden.
Seniorrådet har i sit andet arbejdsår afholdt i alt 12 møder.
Vi har i årets løb arbejdet med større og mindre opgaver. Blandt de større skal indledningsvis nævnes: Ældrepolitikken, budget for ældreområdet 2011 og 2012, nyt pleje- og sundhedscenter, frivillighed/FN’s temadag, deltagelse i bruger-/pårørenderådsmøder i de forskellige plejecentre herunder bl.a. tilsynsrapporter,
udarbejdelse af pensionistguide, udgivelse af ViPensionister m.m.
Årsberetningen er opdelt i overordnede punkter for de områder, der har fyldt mest i årets arbejde.
Styrelsesvedtægt:
På første møde i 2011 behandledes endnu en gang forslag til ny styrelsesvedtægt for Seniorrådet. Vi troede,
at Styrelsesvedtægten var på plads i december 2010 – Kommunalbestyrelsen havde formelt godkendt den.
Man havde blot overset eller set bort fra Seniorrådets indsigelser, og man havde glemt at orientere os om
dette. Seniorrådet kunne derfor ikke underskrive vedtægten i den foreliggende form. Efter en del tovtrækkeri
og debat lykkedes det dog at få vedtægten på plads, således at den blev endeligt vedtaget og underskrevet
5. september 2011, mere end 8 måneder efter, at den var trådt i kraft!
Nyt Sundhedshus og Plejecenter:
På det samme møde fik vi forelagt spørgsmålet om ”Placering af Plejecenter og Sundhedscenter samlet i
Egedal Park”. Vi afgav høringssvar, og erindrede om, at Seniorrådet skal inddrages i planlægnings- og byggefaserne. På vores møde d. 28.02. fik vi et ”Notat vedr. Sundhedshus-plejecenter” til høring. Vi tog notatet
til efterretning, idet det primært indeholdt generelle/overordnede betragtninger. Selvom man nu (primo 2012)
vistnok er langt med planerne, har vi ikke modtaget yderligere materiale af nogen art, som vi kan/skal forholde os til. Vi forventer selvfølgelig, at Egedal Kommune lever op til sine forpligtelser i denne sag.
Ældrepolitik:
På aprilmødet fik vi en orientering om udarbejdelse af en ældrepolitik, og vi fik tilbudt 5 pladser i div. projektgrupper. Arbejdet forventes afsluttet medio 2012. Indtil nu er processen forløbet tilfredsstillende, der har bl.a.
været afholdt et borgermøde i slutningen af oktober, hvor ca. 400 borgere deltog. Ældrecentret havde til
mødet udarbejdet et flot og meget brugbart materiale, som gav fin anledning til debat og inspiration til det
videre forløb. Vi ser frem til det videre arbejde.
Aktiv hverdag:
På samme møde blev vi orienteret om Ældrecentrets projekt ”Aktiv hverdag”. Kommunen har modtaget puljemidler, som anvendes til projektet, der skal hjælpe borgeren til selv at være aktiv med særligt tilrettelagte
øvelser. Det skulle gerne give en større mulighed for at klare ting selv og derved forhåbentlig også give større tilfredshed/livsglæde. En midtvejsevaluering i efteråret tyder på, at projektet allerede har givet positive
resultater.

Budget 2011 og budget 2012:
Flere gange i årets løb er vi blevet præsenteret for oplæg til besparelser. Første gang allerede i maj måned,
hvor det var besluttet at ”genåbne” budget 2011, idet kommunen pludselig var i en uforudset økonomisk
krise. Besparelsesforslag bl.a. vedr. forringelse af rengøring og nedsættelse af personalenormering blev
endnu en gang fremlagt – og vi afviste dem endnu en gang og udtrykte håbet om, at forslagene ikke skulle
dukke op igen – igen.
Men allerede i september, da vi skulle udtale os om budget 2012 kom forslagene frem igen (rengøring hver
4. uge og personalereduktioner) sammen med forslag om nedlæggelse af en konsulentstilling samt forslag
om ansættelse af en frivilligkoordinator.
Seniorrådet sagde nej tak til alle 4 forslag. En enig kommunalbestyrelse besluttede alligevel at reducere
personalenormeringen og dermed serviceniveauet på plejecentrene og desuden at nedlægge en stilling som
faglig konsulent. Derved opnåedes en samlet besparelse på ca. 1,4 mio kr. Det var derudover i forvejen besluttet at reducere rengøringen fra 2-ugers interval til 3-ugers interval.
Ældrecentrets samlede budget ser herefter således ud:
Beløb i 1.000 kr.
Løn
Øvrig drift
Samlet bevilling

Regnskab 2010
149.390
10.616
160.006

Budget 2011 (pr. 21.09.)
139.279
12.650
151.929

Budget 2012
132.886
14.489
147.375

Faktisk antal 2010
4.177
1.304
298
5.779

Faktisk antal 2011
4.524
1.381
309
6.214

Prognose 2012
4.783
1.562
321
6.666

Antallet af ældre ser ud som følger:
Aldersgruppe
65 – 74
75 – 84
85 +
65 – 85+ i alt

Den samlede bevilling er på 2 år nedsat med 12,6 mio kr. svarende til et fald på 7,9 %.
Samtidig er antallet af 65+ årige steget med 887 personer, svarende til en stigning på 15,3 %.
Tallene står i skærende kontrast til hinanden.
Når det samtidig er en kendsgerning, at Egedal Kommunes udgifter til ældre ligger langt under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og endnu længere under landsgennemsnittet, kan vi kun endnu
en gang udtrykke vores bekymring for, om den nedre grænse for et forsvarligt service- og plejeniveau allerede er overskredet.
Seniorrådet har flere gange i årets løb udtrykt vores principielle holdning, at bevillinger via bloktilskuddet skal
anvendes fuldt ud til de anviste formål. Vi har ikke haft held til at få Social- og sundhedsudvalget til at dele
denne opfattelse med os. Som eksempel kan nævnes, at der af bloktilskudsbevillingen til ”frivilligt socialt
arbejde” kun anvendes 41 % af bevillingen i Egedal Kommune.
Som en del af budgetarbejdet har vi igen rejst spørgsmålet om at give pensionister mulighed for at køre med
skolebusserne til fx indkøb, biblioteksbesøg m.v. Vi har ikke haft held til at trænge igennem med budskabet.
Også her henviser man til det trængte kommunale budget. Vi føler os ikke overbevist om, at spørgsmålet har
været drøftet seriøst og næppe heller er blevet undersøgt til bunds.
Tilsynsrapporter, plejecentrene:
I september blev vi præsenteret for div. tilsynsrapporter, såvel for uanmeldte kommunale tilsyn og for Embedslægetilsyn. Vi får indtryk af, at de 3 plejecentre er rimeligt velfungerende, men er dog bekymrede over,
at der fremføres væsentlige kritikpunkter i flere af rapporterne. Måske opstår kritikken, fordi medarbejderne
ganske enkelt ikke kan nå at løse opgaverne grundet reduktion i personalenormeringen?
Vi har i december anmodet om, at beboerne i aflastningsboligerne på Porsebakken bør have adgang til aktivitetscentret for visiterede samme sted. Vi afventer svar.
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Vores repræsentanter i de respektive bruger-/pårørenderåd deltager aktivt i rådsmøderne, og vi får på den
måde et indblik i, hvordan de enkelte centre fungerer.
Frivillighed:
Begrebet ”frivillighed” er blevet drøftet mange steder, på mange niveauer og i mange forbindelser i årets løb.
Der udføres allerede et betydeligt frivilligt arbejde i forbindelse med de ældre i kommunerne og således også
i Egedal. HEP-Huset er ét eksempel, men også de mange pensionistforeninger og mange andre bør nævnes
og hædres for deres indsats. Landets økonomiske situation gør vel også, at frivilligt og ulønnet arbejde bliver
en del af fremtidens ældrearbejde. Fra politisk og ledelsesmæssigt hold i Egedal Kommune er der således
også udtrykt ønske om øget frivillig indsats. Man har endda udtrykt ønske om at ansætte en koordinator for
det frivillige arbejde. Seniorrådet er enigt i, at koordination er nødvendig, men vi ser ikke en kommunalt ansat koordinator som en nødvendig del af løsningen.
FN’s internationale ældredag:
I forlængelse af debatten om frivillighed var temaet for Seniorrådets temadag d. 30. september netop frivillighed. Ved hjælp af foredragsholder udefra fik vi belyst forskellige muligheder for at give de ældre en bredere vifte af tilbud og muligheder. Et stort spørgsmål i denne sag er at holde det professionelle arbejde adskilt
fra det frivillige. De frivillige skal ikke overtage de professionelles arbejde. Det kan nok ikke helt undgås, men
det er vigtigt at være opmærksom på dette dilemma.
Kvalitetsstandarder:
På årets sidste møde fik vi forelagt kvalitetsstandarder 2012 for Ældrecentret og for Sundhedscentret. Der
var denne gang primært tale om redaktionelle tilretninger for at tilpasse indholdet til det kommende års budget. Seniorrådet havde derfor kun få bemærkninger.
Diæter:
Seniorrådets arbejde er som bekendt frivilligt og ulønnet. Der udbetales dog diæter i forbindelse med Seniorrådets møder ca. 200,- kr./møde efter skat. Vi mener, vi også er berettiget til diæter for deltagelse i en del
andre møder, men det er kommunen ikke enig i. Selv om vi har rejst spørgsmålet flere gange i årets løb,
savner vi en endelig afklaring.
Pensionistguide:
Seniorrådet har været involveret i udarbejdelse af ”En guide til dit liv som pensionist…”. Det endte med at
blive en flot og informativ pjece, som efter en turbulent debat om portoudgifter, blev uddelt ultimo december
til alle pensionister i Stenløse og Ølstykke takket være Ældresagen i de 2 lokalområder. Pjecen er desværre
endnu ikke udsendt i Ledøje-Smørum området.
ViPensionister:
Som orientering fra Seniorrådet udgives bladet ViPensionister i samarbejde med Egedal Kommune. Bladet
udkom 3 gange i løbet af året i et oplag på ca. 4.700. Det er vores indtryk, at bladet modtages positivt og
læses med interesse.
Dialogmøder:
Der har været afholdt 2 dialogmøder, hvor Seniorrådet mødes med Social- og Sundhedsudvalget. Vi oplever, at det politiske niveau – bortset fra formanden - er meget tilbageholdende i dialogen. Vi ser gerne, at
politikerne fremlægger deres tanker og visioner for ældreområdet til åben debat.
Seniorrådets budget 2011:
Ifølge styrelsesvedtægten skal årsberetningen indeholde en ”redegørelse for, hvordan det allokerede budget
er anvendt i det forløbne år”.
Seniorrådet har i 2011 haft et budget på kr. 85.000,-. Seniorrådet havde i 2010 et mindreforbrug på kr.
25.500,- som vi søgte overført til 2011. Dette blev afslået.
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Seniorrådet afleverer et kvartalsregnskab til Ældrecentret ved afslutningen af hvert kvartal.

Udgifterne i årsregnskabet for 2011 fordeler sig i hovedpunkter således:
(Tal i nærmeste 100,- kr.)

Kontorhold, tlf., internet m.v.
Kørsel til møder, kurser m.v.
Repræsentantskabsmøder, kurser
FN’s ældredag
Oplægsholdere
Fortæring m.v.
Diverse
Kontingent, Danske Ældreråd

27.000,9.300,18.900,-

Forbrug i alt

77.000,-

6.000,9.400,1.400,5.000,-

Mindreforbruget på kr. 8.000,- vil blive søgt overført til budget 2012.
Budget 2012: 87.000,- kr.
.
Afsluttende bemærkninger:
Seniorrådets arbejde har i år 2 været præget af stabilitet og godt samarbejde i rådet. Vi finder, at vi involveres i de sager, vi skal involveres i, men vi oplever desværre også, at vore indspark og høringssvar til Socialog Sundhedsudvalget kun i ringe omfang bliver imødekommet.
Selv om vi ikke altid er enige i tempoet, vil vi gerne takke administrationen for godt arbejde og for kvalificeret
med- og modspil i årets løb.
På Seniorrådets vegne

Sille Jantzen
Formand
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