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Ældrerådets årsberetning for 2011 
 
Vi afholdt i årets løb 11 ordinære møder + et par ekstraordinære. Derudover har vi været 
repræsenteret ved forskelligt udvalgsarbejde året igennem – en god måde at blive brugt og få 
indflydelse på. 
Vi har endvidere deltaget i  temadage og – møder med hele eller dele af ældrerådet. Som oftest 
har disse været arrangeret af vores landsorganisation Danke Ældreråd 
Derudover har vi været repræsenteret i forskellige samarbejdsrelationer med ældreråd fra andre 
kommuner – her skal nævnes de fynske ældreråd og vores 4bysamarbejde med Kolding, Fredericia 
og Vejle. Der har været tale om arrangementer for hele ældrerådet, dele af det eller 
formandsmøder. 
 
Vi har i årets løb afgivet 16 høringssvar til kommunen og kan med tilfredshed notere os, at de 
bliver læst og i pæn grad fulgt. 
Her skal nævnes et par af de lidt større sager, vi har arbejdet med. Vi overførte en sag fra 2010 til 
2011: Kommunens tilbud om Kurser i Arbejdsteknik og Træning. I sidste halvdel af 2010 havde vi 
en god og intens debat med især embedsværket herom, specielt i forhold til det, vi i ældrerådet 
kaldte tvangselementet, som vi ikke fandt belæg for i lovgivningen. Vi henvendte os til 
Socialministeriets jurister og fik medhold i vore synspunkter. Dette tog kommunen til efterretning 
og korrigerede herfor. Selvsagt yderst tilfredsstillende for os. Også rart, at vi kunne konstatere, at 
vore samarbejdsrelationer til forskellige sider ikke blev forringet heraf, nok snarere tværtimod. 
 
Budget 2012. Det er økonomisk trange tider, og ældrerådet har ikke kunnet udvirke at få niveauet 
for ældreomsorg hævet i forhold til landsgennemsnittet. Og vi har heller ikke kunnet forhindre 
besparelser i øvrigt på vores område. Men på trods af det må budgetforhandlingerne alligevel 
siges at have været tilfredsstillende for os. En påtænkt besparelse på ¾ mill. på tvungen indførelse 
af robotstøvsugere blev reduceret til 250000, og det blev frivilligt for borgerne evt. at anskaffe en 
sådan. Derudover blev der på vores opfordring afsat 250000 til at styrke indsatsen på 
teknologiområdet. Mere kan et rådgivende organ som ældrerådet vist ikke forvente af et byråd. 
Men som nævnt er der sket nedskæringer på vores område, hvilket vi selvfølgelig helst havde 
været foruden. 
 
Teletaxa. Til vores store tilfredshed han man sat forsøg i gang med teletaxa i landområderne. Vi 
havde også gerne set ordningen indført i Middelfart og Strib. Men hvis de berørte borgere i 
landdistrikterne vil bruge ordningen og dermed gøre den til en succes, så er det måske den bedste 
vej til en udvidelse også omhandlende byområderne. 
 
 
 
 



 
 
Økonomi. Sidste år blev der lagt ca. 30000 i kommunekassen af de bloktilskudsmidler, der er 
tiltænkt drift af ældrerådet. Det er vi kede af – vi kan nok få den almindelige daglige drift til at løbe  
rundt, hvis vi er almindelig påpasselige, men vi ville gerne lidt mere, f. eks. i forholdet til at 
udbrede kendskabet til vores kommune udover vores egen kommunegrænse – det er vist det, der 
hedder at brande vores kommune. Så derfor er det vores ønske til næste års budget at få alle de 
tiltænkte midler at råde over.  
 
Samarbejdet internt i rådet er godt og præget af gensidig respekt og tillid, vores møder bliver 
afviklet i en fornøjelig atmosfære. Vi er ved at blive gode til at bruge hinandens stærke sider – også 
uden for de ordinære møder. 
Samarbejdet med forvaltningen er godt og præget af gensidig respekt. Politikerne træffer vi 
selvssagt ikke meget, men i den udstrækning vi gør det, er det OK. 
 
I betragtning af, at Ældrerådet er et rådgivende organ, må vi konstatere, at vi har en grad af 
indflydelse som vi kan være tilfredse med. Vi tror på, at vi er med til at gøre en forskel til gavn for 
kommunens ældre borgere – især måske dem, der ikke kan så meget selv mere. 
 
 
Tiltrådt på mødet i Ældrerådet den  5. marts 2012 
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