Årsberetning 2011 - Rebild Kommunes Ældreråd
Oprettelse af folkevalgte Ældreråd i alle kommuner er vedtaget ved lov i 1995 ift. bestemmelserne i §§ 30-33
i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Ældrerådet, der er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen, er uafhængige af partipolitik og andre interesseorganisationer.
Jf. lovgivningen skal kommunalbestyrelsen høre Ældrerådet i alle sager, der vedrører ældreområdet.
Formålet med Ældrerådet er, at sikre ældre borgers indflydelse på de ældrepolitiske spørgsmål, der vedtages
i kommunen. Ældrerådet har alene høringsret og ingen beslutningskompetence.
Arbejdet i Ældrerådet er frivilligt og ulønnet. Alle personer, der har bopæl i Rebild Kommune og er fyldt 60
år, har valgret og kan stille op til ældrerådsvalg.
Rebild Kommunes Ældreråd er medlem af landsammenslutningen Danske Ældreråd og Regionsældrerådet i
Region Nordjylland.
I det løbende arbejde i Ældrerådet lægges der vægt på at formidle ældre borgeres synspunkter og problemer
vedrørende lokalpolitiske spørgsmål.
Ældrerådet har i 2011 afholdt 10 ordinære-, 1 ekstraordinært- samt 2 dialogmøder med Sundhedsudvalget.
Medlemmerne har deltaget i diverse konferencer og kurser for ældrerådsmedlemmer.
Kommunalt har medlemmerne deltaget i nedsatte arbejdsgrupper omkring specifikke emner.
Det forløbne år har været travlt og præget af mange tilpasninger og ændringer i såvel kommunens organisation og arbejdsdeling samt personaleskift.
Mange opgaver er desuden tilgået fra Regionen på sundhedsområdet.
Ældrerådet har på denne baggrund haft mange høringssager til behandling, som det fremgår af referater og
avisomtaler.
Høringssagerne har primært dækket flg. områder:
o Egenbetaling for sygeplejeartikler
o Kanalstrategi
o Forebyggende hjemmebesøg
o Driftsafvikling af den udekørende sygeplejegruppe i Sund Rebild
o Tilsynsrapporter fra Embedslægen og Revas
o Kvalitetsstandarder 2011
o Boliger til ældre og handicappede
o Mastruplund – ombygning af ældreboliger, servicearealer og sundhedscenter
o Budget 2012-15
o Handicappolitik
o Planstrategi 2011
Ud over disse sagsområder, har der, som det også fremgår af referaterne, været en løbende række sager, som
Ældrerådet selv har taget op.
Desuden har forvaltningen løbende haft en række sager til orientering på dagsordenen.
Alle disse områder er behandlet og kommenteret i Ældrerådet.
Derudover har Ældrerådet med en repræsentant deltaget i arbejdsgrupper:
Boformernes flytning til Nørager, madsmagning, ombygning af Mastruplund Ældrecenter og opstart af det
nye demenscenter i Ådalen.

I det løbende arbejde har Ældrerådet som hidtil, generelt satset på livskvalitet, tryghed, sundhedsfremme og
tid til alle. Idet der på tiden i flere tilfælde er distriktsledere, der må være leder for 2 ældrecentre (distrikter)
vil Ældrerådet arbejde for, at der bliver 1 synlig og nærværende leder på alle områder (distrikter og centre)
indenfor ældresektoren.
Som det fremgår af ovenstående mange emneområder som Ældrerådet har behandlet, har arbejdet været særdeles interessant, engagerende og mangesidigt.
Nedenstående er et par eksempler på Ældrerådets engagement og stillingtagen i nogle af de væsentlige områder:
OMBYGNING AF MASTRUPLUND ÆLDRECENTER
En repræsentant fra Ældrerådet har været med til at drøfte ombygningen til 2 boenheder (leve-bo miljøer),
sundhedscenter og korttidspladser.
Der er givet udtryk for, at lejlighederne bør være større, og at ny teknologi bør indbygges/indarbejdes så
meget som muligt.
Endvidere bør der kunne laves varm mad i hvert af boenhederne (leve-bo-miljøerne).
NEDLÆGGELSE AF PLEJEHJEMSPLADSER I NØRAGER.
Kommunens boformer i Terndrup og Støvring er kommet i bekneb.
Forvaltningen orienterer om, at deres nuværende boliger ikke opfylder kravene for disse borgere.
Forvaltning og politikere har iværksat en plan, der går ud på at flytte de handicappede beboere til Nørager
Ældrecenter, hvor der tilsyneladende er en del ledige lejligheder.
Sagen har været til høring i Ældrerådet, hvor der blev udtrykt skepsis ved det voldsomme indhug i ældrecentrets kapacitet.
Med Byrådets velsignelse kører sagen videre.
KØKKENFUNKTION OG –SERVICE SAMT MADORDNING FOR ÆLDRECENTRENE
Ældrerådet vil fremover stadig sætte fokus på mad og måltid for at bevare sundhedstilstanden og fremme
livskvaliteten hos den enkelte borger på ældrecentrene.
Vi deltager i spisning på de enkelte ældrecentre og ser efter, at madpolitikken følges.
Overordnet ønsker Ældrerådet stadig, at maden bliver lavet ude på det enkelte ældrecenter, da en lykkelig del
af vores liv er smagen af nylavet mad, der er tilberedt af gode råvarer.
BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD
I juni 2010 vedtog Folketinget den såkaldte afbureaukratiseringslov.
Ved lovændringen blev det frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd ved ældrecentrene.
Ældrerådet er repræsenteret i en arbejdsgruppe, der skal revidere vedtægterne for bruger- og pårørenderåd.
Ældrerådet har tilbudt samarbejde med de 10 ældrecentre gennem en ældrerådskontaktperson til hvert enkelt
ældrecenter.
Der er opslag på hvert enkelt center med billede og telefonnummer/mailadresse til det ældrerådsmedlem, der
er tilknyttet.

NYE TILTAG
REHAB REBILD
Eller ”Hjælp til selvhjælp” eller ”Længst muligt i eget liv” er et projekt under Sund Rebild.
Medlemmer fra Ældrerådet har som repræsentanter for brugerne været inviteret med i procesgrupperne ved
de forskellige ældrecentredistrikter.
Det har været – og er spændende at følge hvilken positiv udvikling, det har medført hos både medarbejdere
og borgere ved denne nye tilgang til ”plejeydelserne”.
Ældrerådet ser frem til at Rehab bliver implementeret, såvel fysisk som psykisk i mødet med borgeren og
medarbejderen fremover.

SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN
Ældresagen i Rebild og Mariagerfjord kommuner samarbejdede med de to kommuners Ældreråd omkring et
møde med politikere og forvaltningsfolk fra begge kommuner. Der blev talt om varme hænder og/eller teknologi. Der blev talt meget om tryghed, værdighed og selvbestemmelse.
Desuden er der også indledt samarbejde omkring undervisning i IT til ældre borgere.
PÅ TUR MED SUNDHEDSUDVALGET
Vi har været udenfor kommunen og besøge to Ældrecentre, hvor beboerne lever og bor i leve-bo miljøer.
Det ene var Klejtrup Friplejehjem, det andet var demensenheden Liseborg ved Viborg.
Det var meget givende og tankevækkende, især fordi Rebild Kommunes demenscenter Ådalscentret skulle
åbne senere på året i 2011.
Efterfølgende har Ældrerådet besøgt Ådalscentret. Det var en rigtig god oplevelse at se et lyst, imødekommende og funktionelt ældrecenter indrettet med leve-bo-miljøer.
FRIVILLIGMESSE
De frivillige i Rebild Kommune holder messe på Kulturstationen i Skørping hvert år.
Vi var med for første gang i 2011. Det var en god oplevelse, at kunne komme i kontakt med mange mennesker og få lejlighed til at fortælle om Ældrerådet.
Vi har besluttet at deltage hvert år fremover.
Med denne beretning siger Ældrerådet tak for samarbejdet til alle.
Ældrerådet vil fortsat løbende orientere i lokalaviserne og vi står gerne til rådighed for alle med hensyn til
spørgsmål, forslag m.m. til fremtiden.
Referaterne fra møderne og kontaktoplysninger på Ældrerådets medlemmer kan findes på Rebild Kommunes
hjemmeside www.rebild.dk.

Ældrerådets medlemmer:
Formand Ingrid Bylling, Terndrup
Næstformand Jette Gaarde, Skørping
Kasserer Frederik Espersen, Bælum
Anna Andersen, Haverslev
Torben Andersen, Skørping
Hanne-Grethe Christensen, Suldrup
Nina Krogh, Øster Hornum
Børge Kjær Rasmussen, Nørager
Herluf S. Thomsen, Støvring

Spørgsmål vedr. årsberetning:
Rebild Kommune
Hobrovej 88
9530 Støvring
Telefon: 99 88 83 75
E-mail: lzja@rebild.dk

