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OM NORDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD
Kære læser
Du sidder nu med en beretning om ældrerådets arbejde i 2015.
Norddjurs Ældreråd består af 11 medlemmer, som blev valgt ved et
direkte valg den 19. november 2013 sammen med de kommunale valg.
Stemmeprocenten var lidt over 69.
Med udgangen af 2014 valgte Bent Gyldenvang fra Grenaa at forlade
ældrerådet. Han blev erstattet af Birgit Lindgaard fra Trustrup, som var
førstesuppleant.
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OM NORDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD
I Norddjurs Kommune bor der i dag 11.500 borgere, som er fyldt 60
år. Ældrerådet er valgt til at varetage disse menneskers ønsker og behov
i forhold til kommunens politikere og forvaltning.
Ældrerådets opgaver er:


At fortælle politikerne om ældres levevilkår i kommunen



At komme med ideer til politikere og forvaltning



At medvirke aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik



At deltage i høringer og dialoger



At rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag.

Ældrerådet arbejder for alle 60+’ere, ikke kun for dem med særlige
behov for pleje og omsorg.
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OM NORDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD
Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder. I årets løb er afholdt 11
ældrerådsmøder, som afvikles dels på rådhuset i Grenaa, dels rundt i
kommunen på plejecentre og andre lokaliteter med tilknytning til ældreområdet. I 2015 har vi besøgt Genbrugsen i Ørsted, Kulturperronen i
Auning, Grenaa Sundhedshus, Doktorgården i Ørsted, Glesborg Plejecenter og Aktivitetscentret i Ørsted.
Dertil kommer to dialogmøder med voksen- og plejeudvalget, møder
med borgmester Jan Petersen, miljø- og teknikudvalget samt kultur- og
udviklingsudvalget.
Hvad kommer der så ud af alle disse møder?
Disse veltilrettelagte møder er med til at styrke samarbejdet mellem
ældrerådet og politikerne i kommunalbestyrelsen. Forvaltningens medarbejdere er velforberedte og møder med gode indlæg. På den måde
formidles et godt kendskab til livet, som det leves af borgerne.
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PLEJECENTRE
Ved hvert af kommunens seks plejecentre er der oprettet et bruger- og
pårørenderåd, hvis virke er fastlagt i en vedtægt, som er vedtaget af
kommunalbestyrelsen.

Glesborg Plejecenter

Ældrerådet har én repræsentant i dette råd.
Disse seks medlemmer fortæller i ældrerådet om, hvordan livet leves af
beboerne. Plejecentrene får to gange om året tilsynsbesøg fra kommunens myndighedsafdeling.
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PLEJECENTRE
Det første er et uanmeldt besøg, som følges op nogle uger efter med et
anmeldt besøg. I dette dialogmøde deltager to medlemmer fra ældrerådet tillige med medlemmer fra bruger- og pårørenderådet. Formålet er
blandt andet at drøfte erfaringerne fra det første tilsynsbesøg og medvirke til en videre udvikling af kvaliteten på plejecentrene.
Sundhedsstyrelsen kommer også på tilsynsbesøg med en medarbejder,
som skriver en tilsynsrapport. Alle disse rapporter skal til høring i ældrerådet, inden de forelægges for politikerne.

Plejecenter Violskrænten
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ANDRE MØDER
Ældrerådets medlemmer deltager derudover i en lang række møder og
arrangementer i Norddjurs Kommune. Det drejer sig blandt andet om:


Norddjurs Trafikråd



Årsmøder i ÆldreSagen i Norddjurs



Om frivilligpolitikken og andre møder om frivillighed



Festdag for de frivillige (26/3)



Borgermøde i Pavillonen i Grenaa (27/4)



Mobilitet og sammenhængskraft på Djursland (8/6)



Udformning af en ny socialpolitik



Møde med netværksterapeuterne Pia Wulff Lindholt og Maria
Thiim Christensen



Med vejgruppen i Teknisk Forvaltning



Forskønnelse af Grenaa Midtby



Områdeleder for visitationsafdelingen



Frivilligdagen i Ørsted
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ANDRE MØDER
Hvad kommer der så ud af at deltage i alle disse (og flere endnu) møder?

Formålet er altid at påvirke politikere og forvaltning til at skabe de
bedst mulige livsbetingelser for kommunens ældre borgere. Det kan
bedst ske, når ældrerådets medlemmer deltager i flest mulige af de møder, vi inviteres til.
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ÆLDREDAGEN DEN 1. OKTOBER
Årets ældredag blev afholdt i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa. Dagens
hovedtaler var Bjarne Nielsen Brovst, der med udgangspunkt i sin bog af
samme titel meget levende og muntert talte om ”Glædens øjeblikke”.
Den efterfølgende musikalske underholdning blev leveret af Aarhusduoen Vagn Koldby (klaver) og Bente Neergaard (sang). Dagen sluttede
med et indlæg ved borgmester Jan Petersen om den aktuelle situation
og de fremtidige planer på ældreområdet i Norddjurs Kommune.

I arrangementet deltog ca. 135 borgere, heraf mange fra oplandet, som
havde benyttet sig af tilbuddet om gratis transport til Grenaa med en af
de to sponsorerede busser.
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SAMARBEJDSPARTNERE UDENFOR KOMMUNEN

I Region Midtjylland er ældrerådets nærmeste samarbejdspartnere ældrerådene i Favrskov, Randers og Syddjurs. De fire råd danner en kommunegruppe i Regionsældrerådet.
Dette består af formænd/næstformænd i de 19 kommuners ældre/
seniorråd. Det mødes normalt fire gange om året til drøftelse af sager,
som besluttes i Regionsrådet.
Regionsældrerådet udpeger en repræsentant i Patientinddragelsesudvalget og Sundhedsbrugerrådet. Jens Erik Madsen er næstformand i alle tre
råd/udvalg.

DANSKE ÆLDRERÅD. Ældrerådene i alle landets 98 kommuner er
medlem af landsorganisationen DANSKE ÆLDRERÅD med sekretariat
i Vanløse. Medlemmer af Norddjurs Ældreråd deltager i de udbudte
temadage og konferencer. I maj måned afholdes det årlige repræsentantskabsmøde i Nyborg. Kontingentet er 50 øre pr. 60+ i kommunen.
Der betales ikke kontingent til regionsældrerådet.
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DELBERETNINGER 2015
Her følger uddybende kommentarer om tre af ældrerådets arbejdsområder:
Ældrerådets Edenudvalg blev etableret med 4 medlemmer af ældrerådet, som har til formål at varetage borgernes ve og vel, herunder at
hjælpe ældre og svage borgere til en værdig og indholdsrig livskvalitet.
Gennem samarbejde med politikere og forvaltning er det målet at implementere Eden principperne i kommunens plejepolitik.
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DELBERETNINGER 2015
Ældrerådet forventer at blive inddraget i en konstruktiv dialog om værdighedspolitikken og anvendelsen af de penge, som Finansloven har afsat. ”Værdighedsmilliarden” bliver til ca. 8 millioner kroner i Norddjurs.
Værdighedsmålet i 2016 for plejesektoren må være: Respekt, anerkendelse og omsorg. Det kræver dybt engagerede medarbejdere, som har
forståelse for, at de arbejder for borgerne i deres hjem med ægte menneskelig omsorg, der modvirker ensomhed, hjælpeløshed og kedsomhed.

Djurs Mad I/S Ældrerådets medlem i bestyrelsen har medvirket til, at
arbejdsgangen i huset er blevet analyseret af en uvildig virksomhed.
Dette har foranlediget en omstrukturering i produktionen med bedre
økonomi til følge: Budgettet er nu i balance.
Produktionsomkostningerne er dog stadig for høje, set i relation til kvaliteten af den fremstillede mad.
Men det er kun begyndelsen på løsningen af de generelle problemer for
Djurs Mad I/S. Ældrerådet er derfor meget tilfreds med, at bestyrelsens
sammensætning er ændret, så både Syddjurs og Norddjurs ældreråd har
en plads i bestyrelsen (den ene som observatør uden stemmeret, men
med taleret).
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DELBERETNINGER 2015
I fremtiden bør man fokusere på, at borgerne får en mere ægte omsorg
og ikke mindst en højere kvalitet i den daglige kost. Køkkenerne skal
tilbage på plejecentrene, så beboerne kan få deres livskvalitet forbedret
gennem øget ansvar og indflydelse på deres daglige behov. Kun derved
kan kommunen leve op til værdighedsmålene.

Kollektivt Trafikråd Ældrerådet er i trafikrådet repræsenteret ved
Erik Laursen, som også er rådets formand. Han fortæller: ”I årets løb er
der brugt megen tid på oprettelse af den kommende letbane. Rådets
medlemmer har i debatten bidraget med mange indsigelser om letbanen
og ikke mindst den kollektive busdrift i kommunen.
Der er blandt andet problemer med at få busplanerne til at passe med
ringetiderne på de store skoler og med ungdomsklubberne om aftenen.
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DELBERETNINGER 2015
Ved letbanens start i 2017 vil der blive lavet et trafikknudepunkt i Auning, så de lokale busser kan få forbindelse til en hurtigbus til Hornslet
station. Herfra er der tog hver halve time til Aarhus. Det er værd at bemærke, at letbanen får forbindelse til Skejby Sygehus.
I 2016 og 2017 vil togdriften fra Grenaa til Aarhus blive lukket periodevist. Derfor bliver busruterne 83 og 84 udvidet, så pendlerne får den
bedst mulige service i overgangsperioden, som forventes at vare ½ år.
Det har været et stort arbejde at få planen på plads, men vi i rådet er
godt tilfreds med den måde, det er lykkedes at få så god en dækning
som muligt.”

Andet Ældrerådet har også i årets løb været repræsenteret i udvalget,
som arbejder med en forskønnelse af Grenaa Midtby. Der var afstemning om udvalgets to forslag. Der var enstemmighed om vinderen af
projektet.
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FREMTIDEN
2016 ser ud til at blive lige så travl som 2015. Noget af det første bliver
”værdighedspolitikken”.
Finanslovsaftalen bestemte, at staten vil sende én milliard kroner ud til
kommunerne. Norddjurs Kommune kan få godt otte millioner kroner.
De skal bruges til at forbedre levevilkårene for de borgere, som er fyldt
65 år.
Men først skal kommunalbestyrelsen vedtage en ”værdighedspolitik”.
Den skal udarbejdes i samråd med ældrerådet, står der i lovforslaget,
som lige nu er til behandling i Folketinget. Det er meningen, at loven
skal træde i kraft den 1. marts 2016. Kommunen skal have vedtaget sin
værdighedspolitik inden den 1. juli 2016.
Værdighedspolitikken skal indeholde ord som ligeværdighed, respekt,
empati, diskretion, hensyn til menneskets personlighed, selvbestemmelse, livsmod og vilje, kompetencer til varetagelse af egne interesser.
Ældrerådet vil holde fast i, at politikken skal indeholde bestemmelser
om retten til at leve eget liv på egne betingelser og med respekt for vore
ønsker.
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FREMTIDEN
Der kommer også nye regler om forebyggende hjemmebesøg. Aldersgrænsen sættes op til 80 år fra det hidtil gældende 75 år. Til gengæld
bliver der mulighed for at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til yngre mennesker, som er blevet ramt af en social begivenhed som tab af
ægtefælle. Der skal også være stor opmærksomhed på borgere, som er
ramt af ensomhed.

Sidst på året skal vi begynde at forberede det næste valg til ældrerådet.
Det skal finde sted i november 2017. En af de vigtige opgaver bliver at
finde kandidater i den yngre ende af skalaen. Det vil sige borgere, som
er fyldt 60 år.
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AFSLUTNING
Denne årsberetning kan desværre ikke være fyldestgørende for en beskrivelse af beslutningerne i ældrerådets møder. Interesserede borgere
er begyndt at følge med på kommunens hjemmeside under
http://www.norddjurs.dk/politik/raad-og-naevn/aeldreraadet/
dagsordener-og-referater

Ældrerådet vil gerne takke for det udmærkede samarbejde med forvaltningen og politikerne i kommunalbestyrelsen.

På ældrerådets vegne
Jens Erik Madsen, formand for Norddjurs ældreråd.

Borgere er velkomne til at henvende sig direkte til de enkelte medlem eller til
Norddjurs Ældreråd, Torvet 3, 8500 Grenaa.
Tlf.: 8959 4031
Mail: anc@norddjurs.dk
18

ÆLDRERÅDETS MEDLEMMER 2015
Jens Erik Madsen, Formand

Erik Laursen

Allingåbro
21 61 07 37
jenserik@post3.tele.dk

Grenaa
21 97 97 08
elaursen@stofanet.dk

Anna L. Hansen, Næstformand

Hans Stagstrup Kristensen

Grenaa
20 85 20 49
anna.lund.hansen@gmail.com

Bønnerup Strand
61 75 00 82
hansstagstrup@gmail.com

Anna-Grethe Johansson

Ingeborg Kyed Pedersen

Grenaa
23 64 67 69
iagjohansson@stofanet.dk

Skærvad
40 27 38 73
ingeborg@pedersen.mail.dk

Birgit Lindgaard

Per Gentsch

Trustrup
42 38 38 79
jblindgaard@trustrups.net

Ålsø
23 32 45 51
pergentsch@gmail.com

Bent Rolfsted

Svend Aage Simonsen

St. Sjørup
24 82 42 51
bent.rolfsted@gmail.com

Øster Alling
61 75 24 55
simonsen@dlgpost.dk

Birgit Jensen
Grenaa
29 86 06 20
birgits@stofanet.dk
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ÆLDRERÅDET
ALTID PÅ VEJ

29. januar 2016
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