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Ældrerådets sammensætning
Ældrerådet i Norddjurs består i 2018 af 9 medlemmer, som blev
valgt ved fremmødevalg den 21. november 2017. Stemmeprocenten til ældrerådsvalget var på 64,5 pct.
Ældrerådet består af 2 medlemmer som blev genvalgt og 7 nyvalgte medlemmer. Fordelingen i rådet er 6 kvinder og 3 mænd.
Rådets medlemmer har en god geografisk spredning og repræsenterer derfor hele Norddjurs Kommune.
På det konstituerende møde den 30. november 2017 blev Ingeborg Kyed Pedersen valgt som formand og Yvonne Karnøe blev
valgt som næstformand.
Årsberetningen er udarbejdet i samarbejde med alle rådets
medlemmer.
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Ældrerådets medlemmer

Ingeborg Kyed Pedersen,
Skærvad

Yvonne Karnøe,
Udby

Benthe Andersen,
Grenaa

Birgit Lindgaard,
Trustrup

Hans Erik Nielsen,
Grenaa

Ivan Hammer Sørensen,
Ørsted

Knud Sejersen Nielsen,
Ørsted

Ruth Ovesen,
Ørum

Vibeke Binnerup,
Auning
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Ældrerådet 2018
Det nyvalgte ældreråd mødtes den 18. januar 2018 til sit første
møde. Mødet blev afholdt som et temamøde, hvor velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen gav en overordnet introduktion til
velfærdsområdet. Senere gav sundheds- og omsorgschef Søs
Fuglsang en grundig introduktion til sundheds- og omsorgsområdet.
Norddjurs Kommunes ældreråd afholder normalt 11 planlagte
møder om året samt ekstraordinære møder, når behovet opstår.
Ældrerådet er et rådgivende råd for kommunalbestyrelsen i
spørgsmål, der vedrører kommunens ældre borgere f.eks.
•

Personlig pleje i hjemmet

•

Hjemmesygepleje

•

Praktisk hjælp i hjemmet

•

Forebyggende og vedligeholdelses træning

•

Plejecentre

•

Madservice til hjemmeboende borgere.
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Ældrerådet 2018
Ældrerådet afgiver hvert år over 50 høringssvar eller kommentarer på orienteringer vedrørende ældreområdet.
I store dele af 2018 drejede det sig fortrinsvis om de store besparelser, sundheds- og omsorgsområdet er blevet pålagt og
senere budget 2019-2022, som først blev vedtaget den 11. december 2018 til udmøntning pr. 1. januar 2019.
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Samarbejdspartnere
inden- og udenfor kommunen
Danske Ældreråd
Danske Ældreråd repræsenterer alle landets 98 folkevalgte
ældre/seniorråd og har som formål:
•

at varetage ældrerådenes interesser over for regering, folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige
og private organisationer.

•

at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.

Danske Ældreråd afholder hvert år en række møder, temadag
og ældrepolitiske konferencer.
På det første møde i Danske Ældreråd hørte vi om
”Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd/seniorråd”. Programmet var sammensat med fokus på de vigtigste områder af
ældrerådsarbejdet. Det juridiske grundlag for arbejdet blev også
belyst ud fra ældrerådets synsvinkel af cand.jur. ældrepolitisk
konsulent i Danske Ældreråd.
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Samarbejdspartnere
inden- og udenfor kommunen
Ældrerådet har yderligere deltaget i:
•

Temadag i Brædstrup om demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død og kvalitetsstandarder m.m.

•

Ældrepolitisk konference i Vingstedhallen med emnet ”Det
nære og sammenhænge sundhedsvæsen – hvad er udfordringen? ”

Virkelig gode og lærerige møder, så ældrerådet er blevet klædt
på til de opgaver, de møder i Norddjurs Kommune.
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Samarbejdspartnere
inden- og udenfor kommunen
Regionsældrerådet i Midtjylland
Regionsældrerådet i Midtjylland er talerør for alle 60+ borgere i
de 19 kommuner i Region Midtjylland.
Regionsældrerådet har en fast kontaktperson i regionen. Formand og næstformand for ældrerådet i Norddjurs Kommune har
deltaget i møder i regionsældrerådet hvert kvartal og derudover
bliver der en gang om året holdt et møde for alle ældrerådsmedlemmer, hvor der er 75-125 deltagere. Emnerne har bl.a.
været kollektiv trafik, sygehusplanen, medicinforbrug, forløbsprogrammer samt de ældres vilkår og andre aktuelle emner.
I 2018 tog regionsældrerådet initiativ til at undersøge, hvor mange kommuner i Region Midt, der afkrævede betaling for ophold
på akut pladser. Betalingen for akutpladser kom op i Folketinget, og efter at kammeradvokaten har udtalt sig om sagen,
har Norddjurs Kommune ophævet betaling af akutplads og ophold for døende.
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Samarbejdspartnere
inden- og udenfor kommunen
Øvrige samarbejdspartnere
Ældrerådet vil naturligvis gerne samarbejde med andre for at
opnå større ”slagkraft”.
Samarbejdet med handicaprådet er helt naturligt, da de to råd i
mange sager har fælles interesser. Ældrerådet har på formandsniveau har indtil videre haft 2 møder med ældresagen.
Ligeledes er ældrerådet synlige, når kommunen indkalder til forskellige arrangementer rundt i kommunen.
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Bruger- og pårørenderåd
Som tidligere deltager et medlem af ældrerådet i plejecentrenes
bruger- og pårørenderåd.
Det er en rigtig god ordning, som giver indblik i dagligdagen på
kommunens plejecentre. Der holdes typisk et møde hvert kvartal, og ud over det enkelte plejecenters lokale emner, er der i
2018 behandlet emner som:
•

Mad: produktion og tilfredshed

•

Data-sikkerhed

•

Rehabilitering: hvordan bliver personalet bedre til at inddrage beboerne

•

Orientering fra ledelsen om, hvad der sker aktuelt på plejehjemmet

•

Besparelser: konsekvenser for beboerne

•

Tilgængelighed.

I 2018 er der via offentlige møder, interviews m.m. samlet oplysninger ind, så kommunen kan udforme en ny politik på bruger
- og pårørendeområdet. Rådene har bidraget konstruktivt i denne proces og afventer nu, at politikken føres ud i livet.
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Bruger- og pårørenderåd
I bruger- og pårørenderådene afholdes der én gang årligt et årsmøde med valg til bruger- og pårørenderådet. Her kan det være
svært at finde kandidater, som har tid og lyst til arbejdet.
Et fast punkt på ældrerådets dagsorden er orientering fra medlemmer, som siden sidst, har deltaget i bruger- og pårørenderådsmøde på et af plejecentrene.
Norddjurs Kommune har 5 plejecentre, og ældrerådet har medlemmer repræsenteret i samtlige 5 bruger- og pårørenderåd.
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Ældrerådets stop-op-dag den 12. juni
Som noget nyt besluttede ældrerådet, at de ville have en dag
”for sig selv”, hvor der var tid til at drøfte emner, som vi selv
havde valgt.
De ordinære møder har lange dagsordener, og en stop-op-dag
kunne være god for de mange nyvalgte i ældrerådet.
Til at samle op på debatten fik ældrerådet hjælp fra forvaltningen, og dagen blev en succes.
Dagens dagsorden var bl.a.:
1.

Forventninger og visioner til de kommende 4 års arbejde

2.

Udarbejdelse af ældrerådets høringssvar

3.

Ældrerådets synlighed

4.

Samarbejde med handicaprådet og ældresagen

5.

Oversigt over puljer, kvalitetsstandarder og politik.

Hvert medlem havde et indlæg om forventninger og visioner, og
ikke overraskende ville alle arbejde for, at især vores svageste
ældre har gode forhold. Vi ønsker, at demensområdet får særlig
bevågenhed, og at arbejdet i plejen tager udgangspunkt i begreber som værdighed, gensidig respekt, rehabilitering og et
godt samarbejde mellem personale, brugere og pårørende.
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Ældrerådet kom frem til følgende på stop-op-dagen

Ældrerådet talte desuden om, hvilke medier der kan bruges til at
oplyse om ældrerådets arbejde. På kommunens hjemmeside
kan der læses referater; de lokale aviser kan bruges i et vist
omfang, og som noget nyt var der på mødet enighed om at oprette en Facebook side med navnet: Ældrerådet i Norddjurs.
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Madservice Kronjylland
Alle hjemmeboende pensionister i Norddjurs Kommune, som ikke har mulighed for at lave egen kost, tilbydes mad fra Madservice Kronjylland, Randers.
Ældrerådet blev inviteret til besøg i køkkenet i Randers den
22.maj 2018, og kunne ved selvsyn se, hvordan man producerede maden.
Lederen af Madservice Kronjylland tog imod ældrerådet og viste
rundt i det store og meget flotte køkken.
Ældrerådet fik forevist de forskellige afdelinger, som producerede et meget varieret udbud af retter. Som pensionist kan
man få forskellige hovedretter, desserter, skånekost, morgenmad, smørrebrød m.m.
Det var en yderst engageret leder, der præsenterede sit køkken
og de mange muligheder, man kunne tilbyde.
Ældrerådet fik smagsprøver, og som noget ekstraordinært fik vi
nogle færdigpakkede retter med hjem til prøvesmagning, så vi
også fik klarhed over, hvordan brugerne modtager maden i deres eget hjem.
Et meget vellykket besøg med et godt indtryk af det kommunale
madtilbud.
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Norddjurs Trafikråd
Kollektiv Trafikråd Norddjurs er et dialogforum og samarbejdsorgan mellem foreninger, interessegrupper, institutioner og
Norddjurs Kommune. Ældrerådet har én repræsentant siddende
i dette råd.
Der har været afholdt møder den 26. marts, 29. august og 19.
oktober 2018. Der har været drøftelser om regionale og kommunale besparelser men der er ikke i 2018 kommet en afklaring
på besparelserne.
Der har været drøftet trafikproblemer ved Violskrænten, og en
bevilling til udbedring forelå, men blev tilbagekaldt i sparerunden.
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Den internationale ældredag
Ældrerådet fejrede den internationale ældredag den 7. oktober
2018 med et eftermiddagsarrangement.
Ældredagen blev holdt på Allingåbro Hotel. Ældrerådet havde
sørget for, at gæster kunne blive kørt gratis med bus fra henholdsvis den nordlige og sydlige del af kommunen.
Arrangementet startede med en velkomst af formand Ingeborg
Kyed Pedersen. Derefter var der fællessang. Lars Møller, formand for voksen- og plejeudvalget gav et kort indlæg, specielt
om kommunens stramme økonomi og de deraf væsentlige besparelser på hele ældreområdet.
Da det var 70 året for oprettelsen af kommissionen for menneskerettigheder, havde ældrerådet inviteret Ole Ankjær Madsen
til at fortælle om menneskerettigheder og Amnesty International.
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Den internationale ældredag
Inden kaffen kom Inge og Per og underholdte med sang og musik, meget giro 413 sange, som rigtig mange sang med på. Til
kaffen blev der serveret boller og rigtig flotte og lækre lagkager.
Under kaffen blev der udtrukket gevinster på indgangsbilletten.
Den sidste foredragsholder var Peder Olesgård under temaet:
Hvorfor skal det være så surt at være syg? Et både morsomt og
lærerigt indslag om, hvordan vi hver især opfatter og lever med
sygdom.
Der var ca. 125 mennesker samlet til ældredagen. Alt i alt en
vellykket eftermiddag.
De involverede ældrerådsmedlemmer har efterfølgende lavet en
manual, således at forberedelserne til ældredagen fremover er
nemmere at overskue.
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Budget 2019
Midtsommer kom det store chok for ældrerådet, hvor vi intetanende blev orienteret om den svære økonomiske situation,
Norddjurs Kommune var kommet i. Ældrerådet fik forelagt de
besparelser, som kommunen øjeblikkelig satte i værk, blandt
andet 2 pct. besparelse og ansættelsesstop.
Ældrerådet afgav høringssvar, hvor vi påpegede det uretfærdige i, at sundhed- og omsorgsområdet skulle spare så omfattende, da området havde overholdt sit budget. Ansættelsesstoppet gav store frustrationer både på plejecentrene og i hjemmeplejen, og efter kort tid blev ansættelsesstoppet ophævet, da
man ikke fandt nogen besparelser af betydning her.
I begyndelsen af september kom så udkastet til besparelser indenfor voksen- og plejeudvalgets område på 22,5 mio. kr. Der
medfulgte et oplæg til besparelser på stort set alle områder indenfor ældreplejen. Ældrerådet protesterede meget kraftigt, da
forslagene kom til at ramme de svage ældre på en hel urimelig
måde.
I slutningen af november bliver ældrerådet orienteret om, at der
er en reduktion på besparelserne på 5 mio. kr., således at besparelserne på voksen- og plejeudvalgets område nu udgør
17.5 mio. kr.
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Budget 2019
Ældrerådet kritiserede kraftigt, at de gode tiltag, som er sket i de
sidste mange år, var væk, og at det i sidste ende går ud over de
svage ældre, når man fokuserer på behandling i stedet for forebyggelse.
Den 11. december 2018 blev det endelige budget for perioden
2019-2022 vedtaget i kommunalbestyrelsen
Vi er nu bekendt med budgettet, og vi må følge det, men ældrerådet vil følge udviklingen på ældreområdet meget intenst, for at
se konsekvenserne for vore ældre og svage borgere i Norddjurs
Kommune. Ældrerådet ser allerede mærkbare konsekvenser på
området, blandt andet er der nævnt i en tilsynsrapport på et plejecenter, at rengøring ikke er optimal.
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Visioner for ældrerådet 2019
Ældrerådet håber på, at vi ikke skal have så mange forslag omkring besparelser i høring, som vi har haft i 2018.
Vi vil i ældrerådet arbejde på at fremme og påvirke en god og
positiv ældrepolitik, så pengene bliver brugt, hvor der er størst
behov, især hos de svageste ældre.
Der skal arbejdes konstruktivt på hurtigst muligt at få serviceniveauet tilbage på et højere niveau, når der bliver lidt bedre
økonomi i kommunekassen.
Derudover skal vi se på den afsatte tid til høringssvar. Den er
generelt for kort. Politikerne burde udover input fra embedsværket og ældrerådet også høre bruger- og pårørenderådene
på de forskellige plejecentre. De er tættere på hverdagen. Det
er vigtigt at høre deres mening.
Ligeledes skal der sættes fokus på den kollektive trafik og Borgerservice i hele kommunen.
Endelig kommer ”Ældre Vejviseren” i 2019 med praktiske oplysninger for ældre borgere i Norddjurs Kommune. Den udgives
af ældrerådet i Norddjurs Kommune, og indeholder en beskrivelse af rådets arbejde.
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Afslutning
Ældrerådet ser tilbage på et år, hvor Norddjurs Kommunes økonomi brast.
Det blev et år, hvor besparelser på hele ældreområdet blev
mærkbart for svage ældre. Et år, hvor det nye rådgivende ældreråd i deres høringssvar prøvede at protestere mod de store
drastiske nedskæringer.
Denne årsberetning skal ikke beskrive alle beslutninger, ældrerådet har taget, men interesserede borgere kan følge med på
kommunens hjemmeside under www.norddjurs.dk/aeldreraadet.
Ældrerådet vil gerne takke for det rigtig gode samarbejde med
sundheds- og omsorgsområdet samt resten af forvaltningsenhederne og politikerne i kommunalbestyrelsen.
Ældrerådet takker også for den gode sekretærbistand, vi har
modtaget.
Denne årsberetning for 2018 er udarbejdet af ældrerådet i Norddjurs Kommune med medlemmernes personlige indlæg.
På ældrerådet vegne
Ingeborg Kyed Pedersen
Formand
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