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Ældrerådets årsberetning for 2012 

Vi har i årets løb afholdt 11 ordinære møder og 4 ekstraordinære møder. Derudover har vi været 
repræsenteret i en hel del arbejdsgrupper og andet udvalgsarbejde, ligesom vi har deltaget i 
forskellige temadage. Udover den indflydelse, dette i sig selv giver, så har vi afgivet 30 høringssvar 
og udarbejdet 3 særlige henvendelser – ligger på kommunens hjemmeside. 
Vi har haft et godt samarbejde med det politiske system og embedsværket i vores egen kommune. 
Derudover er vi i gode samarbejdsrelationer udadtil: Danske Ældreråd – Regionsældrerådet – de 
fynske ældreråd og det såkaldte 4bysamarbejde (Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart)  
Vi har også et godt samarbejde i vores eget ældreråd, hvor vi efterhånden er blevet rigtig gode til 
at udnytte hinandens stærke sider.  
 
Af lidt markante sager vi har arbejdet med i årets løb, skal her nævnes et par stykker. 
 
Teletaxa. Ret efter at vi var tiltrådt, nærmere betegnet i februar 2010, fik vi en henvendelse om 
det fra en borger i Middelfart by. Flere poliske partier havde haft emnet med i deres valgoplæg 
året forinden, så emnet var/ kom på”dagsordenen” i forbindelse med budget 2011. Medio 2011 
blev det indført i to af kommunens ”gamle” kommuner – men ikke i selve Middelfart by. Det kom 
så medio 2012, således at vi nu har ordningen i hele kommunen. Der er stadig den begrænsning på 
ordningen, at man kun kan bruge den inden for de tre ”gamle” kommuners områder. Man kan 
måske mene, at det har været en lidt langsommelig proces, men sådan er vilkårene i et 
demokratisk samfund – og så i krisetider. Vi vil mene, at det alt i alt har været et tilfredsstillende 
forløb for kommunens borgere, for vore politikere, men også for os i ældrerådet – velvidende at 
teletaxa ikke kun er for ældre borgere. 
Velfærdsteknologi. Et andet emne har været velfærdsteknologi. Det er stadig højaktuelt. Der er 
fokus på det i Danske Ældreråd og i 4bysamarbejdet, hvor vi selv har sat det på dagsordenen. Og  
vi mener, at der selvfølgelig også skal være fokus på det i vores egen kommune. Vi er derfor som 
udgangspunkt positive over for at anvende velfærdsteknologi inden for ældreomsorgen. Den skal 
anvendes primært til gavn for brugerne – det skal være tilbud til borgerne, som gerne må blive 
motiverede til at tage de nye hjælpemidler i brug og dermed måske opnå frihed og uafhængighed 
af hjælp fra andre. 
Hvis kommunen kan spare tid derved, bør den konverteres til andre opgaver inden for området. 
Hvis borgernes velfærd på den måde tilgodeses, er vi ikke principielt modstandere af, at 
kommunen måske også kan spare penge – i nævnte rækkefølge. 
Vi ser derfor også gerne, at vores kommune er synlig og i førerfeltet på dette område. 
 
 
 



 
 
 
 
Vores holdning til at anvende den nye teknologi har medført, at vi har indgået aftale med 
kommunen om at afvikle det kommende valg til ældrerådet degitalt. Vi er enige og bevidste om, at 
der ligger en stor opgave foran os i den henseende, for vi ved jo godt, at ikke alle seniorer er med 
på IT-vognen endnu. Men nu er der jo lovgivet på området, og holdningen i ældrerådet er, at 
selvfølgelig kan vi være mønsterbrydere i denne sammenhæng. Vi tror på projektet. 
Embedslægetilsynet. Vi har noteret os en problematik, som må være gældende i hele landet – og 
vi har prøvet at få skabt en dialog derom – men med meget begrænset effekt indtil videre. Det 
drejer sig om de lovbefalede tilsyn på vore plejecentre. Vi er især utilfredse med de tidsforløb, der 
er tale om. Der går meget lang tid fra tilsynene finder sted på de enkelte plejehjem, til vi modtager 
den såkaldte samlerapport – et overordnet sammendrag af de enkelte delrapporter. Efter vores 
opfattelse har det al for ringe pædagogisk værdi – ofte har det mere historisk end aktuel værdi. Vi 
har måttet konstatere, at det ikke er nemt for et enkelt ældreråd at få flyttet på en mastodont 
som embedslægeinsttutionen åbenbart er i denne sammnehæng.  
Ældremesse. Lidt uden for vores definerede arbejdsopgaver i henhold til lovgivningen for 
ældrerådsarbejde afholdt vi i foråret 2012 en særdeles velbesøgt ældremesse i idrætshallen i Nr. 
Aaby.  Alle stande var lejet ud og vi måtte afvise nogle. I løbet af dagen var der foredrag og anden 
form for optræden. At dømme efter antallet af besøgene var det en ssucces. Vi lavede 
begynderfejl, men ikke flere end at vi vil gentage arrangementet i det kommende forår. 
 
Vi kan se tilbage på et år med stor aktivitet for os i ældrerådet. Og i betragtning af, at vi ikke er et 
bestemmende organ, men udelukkende rådgivende, så synes vi, at vi har haft pæn indflydelse. Vi 
har gjort en forskel til gavn for vore ældre medborgere. Året har været et godt arbejdsår.  
2012 var så det næstsidste i vores valgperiode. 2013 må forventes at få præg af det kommende 
valg til ældrerådet og efterfølgende valget til kommunalbestyrelsen. 
Uanset udfaldet bliver det spændende at være en del af. 
Tak for godt samarbejde – til vore politikere og embedsmænd og ikke mindst internt i forhold til 
ældrerådet. 
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Beretningen tiltrådt på ældrerådets møde den 24. januar 2013 


