Odder
Kommune

Seniorrådets årsberetning

2018

Forord:
Det er med stor respekt og stolthed, jeg skriver forordet til Seniorrådets
årsrapport for 2018.
Seniorrådet, som i perioden 2018 – 2021 kun tæller 4 medlemmer, var pr.1.
januar 2018 klar til at tage fat på opgaverne.
Årsberetningen handler om mange af de ting, Seniorrådet har været omkring,
fået indsigt i og har haft indflydelse på.
For de 2 nye medlemmer af Seniorrådet har det været en ”stor mundfuld”,
dels fordi, det er et stort og nyt område at sætte sig ind i, men også fordi
Seniorrådet er sat i verden for at varetage alle ældres behov og ønsker, både
for de raske og for de, der har behov for hjælp.
Vi har haft en intention om at vise, vi er på banen som de ældres vagthund.
Seniorrådet har trukket på stor viden og indsigt fra vores sekretær Anne
Stenbæk, som har klædt os på med relevante informationer, så vi altid var
klar til at varetage opgaverne på bedste vis.
Stor tak til Anne Stenbæk.
Der skal også lyde en stor tak til samtlige kommunens ledere, ansatte og
politikere, som velvilligt har stillet sig til rådighed, når vi har bedt om
information og hjælp.
Sluttelig vil jeg sige de 3 øvrige medlemmer af Seniorrådet tak for jeres
indsats og tilgang til opgaverne. Tak til Harry for indsatsen med årsrapporten.
Med venlig hilsen
Annette Svenstrup
Formand for Seniorrådet

Seniorrådets årsrapport 2018.
Seniorrådsvalg og tiltrædelse:
Den 1. januar 2018 tiltrådte det nyvalgte Seniorråd. Seniorrådet består kun af 4
medlemmer, og ikke 5 medlemmer, som det er foreskrevet, idet der desværre ikke var
flere, der ønskede at opstille. Byrådet valgte derfor at aflyse det planlagte seniorrådsvalg i
oktober – november 2017 og godkende de 4 opstillede som gyldige medlemmer.
Efterfølgende har den manglende interesse for seniorrådsarbejdet og valg været til debat i
flere fora. Ligeledes har beslutningen om valg via et hybridvalg (digitalvalg + valg via
brevstemme for de, der er fritaget for digital post) været til debat. Seniorrådet er af den
klare opfattelse, at valget til seniorrådet i 2021 skal ske ved fremmødevalg i forbindelse
med valg til kommunalbestyrelsen (byrådet). Dette bl.a. begrundet i at Danske Ældreråd
har lavet en undersøgelse af ældre/seniorrådsvalgene i landets kommuner, hvori det står
klart, at valg ved fremmøde giver langt den største valgdeltagelse.
Introduktion til Sundhed & Omsorg (organisation) - og det øvrige socialområde:
Et nyt seniorråd har for at kunne arbejde hensigtsmæssigt behov for introduktion til de
vigtigste områder, som rådet vil skulle rådgive om i forhold til udvalg og byråd. Denne
introduktion har løbet over det meste af året startende med:
Organisationen i Sundhed & Omsorg, som består af ledelsen med tilhørende
stabsfunktioner, samt de 5 såkaldte virksomheder, Stenslundcentret – Centret på
Bronzealdervej – Træning & Rehabilitering – Sygeplejen – Hjemmeplejen & Vikarkorps.
Efterfølgende har Seniorrådet været rundt på de forskellige ”virksomheder” hvor
entusiastiske ledere og medarbejdere har indført os i visioner, mål og opgaver.
Yderligere har Seniorrådet været på rundvisning i institutioner inden for det specialiserede
socialområde, bl.a. Åhusene og Fabos.

Strategier og mål i Sundhed
og Omsorg:
For at få et dybere kendskab
til Sundhed & Omsorgs
arbejde er Seniorrådet blevet
indført i ”strategier og mål”,
der er beskrevet i en folder
omdelt til alle medarbejdere.
Sundhed & Omsorgs Vision
lyder: ”I Sundhed & Omsorg
skaber vi velfærd på en ny
måde. Og vi skaber det
sammen”. Tilhørende er opsat 4 mål: 1) Vi skaber mere velfærd for pengene; 2) Vi gør
flere borgere aktive og uafhængige; 3) Vi løser opgaver med højere sundhedsfaglig
kompleksitet; 4) Vi samarbejder og koordinerer mere på tværs.
Til de enkelte mål er der yderligere tilskrevet underpunkter. Seniorrådet støtter op om

tankerne bag folderen og indholdsbeskrivelsen, som dagligt kan hentes frem af alle
medarbejdere.
Synlighed:
Seniorrådets formål er ”at medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens
ældrepolitik”. Seniorrådet skal således sikre at dialogen og samarbejdet mellem de ældre
og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.
For at kunne opfylde dette formål har Seniorrådet fra start drøftet, hvordan det kunne
informere og kommunikere bedre med borgerne. Således er det besluttet at referaterne
skal være mere beskrivende end tidligere, og at Seniorrådet årligt mindst udarbejder 3
orienteringsskrivelser, som lægges på Seniorrådets hjemmeside på Oddernettet.
Derudover er der lavet en beskrivende pjece om Seniorrådet. Det er ligeledes besluttet at
søge mere kontakt til borgerne bl.a. ved årlige møder med ældre- og seniororganisationer,
samt handicaprådet, og ved deltagelse i kommunale arrangementer for ældre borgere.
Seniorrådet stiller sig gerne til rådighed ved klub- eller foreningsarrangementer for at
informere og lytte til borgerønsker, som kan medvirke til en generel optimering af
serviceniveauet og borgertilbud i Odder kommune for 60+ årige.
Værdighedspolitik:
Odder Kommunes Værdighedspolitik fra 2016, der primært retter sig mod gruppen af
ældre, som modtager støtte og pleje, skulle i efteråret 2018 revideres og udvides med et 6.
tema omhandlende pårørende - dette bl.a. efter ønske fra regeringen. Som forberedelse
til revidering af Værdighedspolitikken har Seniorrådet deltaget i en workshop den 23.
oktober sammen med handicaprådet, politikere, repræsentanter fra forvaltningen og
medarbejdere fra Sundhed og Omsorg. I et par timer blev der arbejdet intens med
emnerne. Man kunne mærke, at der opstod synergieffekt blandt deltagerne, hvilket affødte
mange inspirerende ideer og udsagn, som efterfølgende blev samlet i plenum. Disse ideer
og udsagn har dannet baggrund for revidering af de 5 eksisterende temaer + til teksten i
det nye tema om pårørende. Udkastet til Værdighedspolitikken har været til høring i
Seniorrådet og rådet ser politikken som en god ledetråd for samspillet mellem kommunale
medarbejdere og borgerne. Værdighedspolitikken er godkendt i Byrådet i december 2018,
og kan findes på Oddernettet.
Møde med Social- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:
Den 14. november 2018 havde Seniorrådet et uformelt møde med Social- Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget bl.a. for at præsentere os for hinanden, samt få en fornemmelse af
hvad der rører sig i SSF-udvalget og modsat. For at der skulle være visse holdepunkter til
drøftelse havde Seniorrådet tilsendt SSF-udvalget 11 punkter, bl.a. Renoveringsplaner for
Ålykkecentret, - parkeringsforhold ved Ålykkecentret, - rekruttering af kompetent personale
i de kommende år, - offentlig transport i kommunen, - fastholdelse af frivillige, - betaling for
indlæggelse på kommunale akutpladser efter sundhedsloven, - vedtagne effektiviseringer i
ældreområdet, - §18 midler, m.v.. Der var en fri og ærlig debat i ca. 1½ time, og det er
Seniorrådets opfattelse, at mødet har dannet grobund for et fremtidigt positivt samarbejde.
Der er aftalt årligt møde med hele SSF-udvalget. Herudover ønskes jævnlige møder
mellem SSF-udvalgets formand og Seniorrådsformanden.

Sundhedscafeer:
Odder:
Den 1. marts 2018 blev den udsatte Sundhedscafe fra 2017 afholdt i Pakhuset. Godt 100
borgere 65+ havde meldt sig til arrangementet, som var stablet på benene i et samarbejde
mellem Sundhed & Omsorg og Seniorrådet. Efter en kort velkomst og en munter sang gik
skuespiller Karin Flensborg på podiet med foredraget ”Kunsten at holde de unge ud”. Her
fik tilhørerne både en humørpille, men så sandelig også input til eftertanke. Begge dele
vitaminer til at holde sig i gang. Efter foredraget var der sundhedsforfriskninger til alle, alt
imens der var mulighed for at besøge de forskellige ”sundhedsstande”; bl.a. kunne man
afprøve sin hjernes skarphed hos Demens Teamet. Alt i alt en rigtig hyggelig og givende
eftermiddag.
Tunø:
Ved samarbejde mellem Seniorrådet og Sundhed & Omsorg blev der den 13. september
2018 afholdt Sundhedscafe på Tunø med overskriften ”Hold balancen – undgå
ambulancen”. Programpunkterne var bl.a. velkomst v/Chefen for Sundhed & Omsorg om
kommunens overordnede ældrepolitik og strategi på sundhedsområdet. Efterfølgende var
der indlæg om sundhed fra forskellige fagpersoner, og debat om udfordringerne på Tunø.
Formiddagen blev afsluttet med fællesspisning arrangeret af Seniorrådet med mad
sponsoreret af det Danske Madhus. Cafearrangementet var velbesøgt af ca. 20 Tunboere.
I forlængelse af cafearrangementet blev der afholdt et møde med Sundhedsgruppen på
Tunø. Her blev bl.a. drøftet de særlige forhold vedr. pleje på Tunø, som ikke giver
tunboerne de samme tilbud, som borgerne i den øvrige del af kommunen. Da lignende
særforhold i andre kommuner med ø-samfund er blevet underkendt, udtalte Anne
Stenbæk at Odder kommune vil rette ind efter de afsagte kendelser.
75 års fødselsdag:
Den 21. november 2018 blev der ved
samarbejde mellem Seniorrådet og
Sundhed & Omsorg afholdt
fødselsdag for kommunens 75 årige.
Arrangementet blev afholdt i
Pakhuset, som stod for det praktiske
omkring borddækning og kaffe med
lagkage, mv.. Sundhed og Omsorg
havde forskellige inspirerende oplæg
omkring sundhed herunder motion.
Efterfølgende var der et indlæg fra
Seniorrådsformanden. Et godt
informativt og hyggeligt arrangement, desværre med få deltagere. Derfor er det besluttet at
arrangementet var det sidste af sin art, men det vil blive afløst af andre tiltag.
Budget 2019:
Seniorrådet har ikke haft forslag til budgettet for 2019. Men der er ikke vedtaget
besparelser på ældreområdet, udover at de tidligere vedtagne effektiviseringer
videreføres. Det ses umiddelbart ikke at serviceniveauet af denne grund vil ændre sig.

Spisevenner:
I 2013 fik Seniorrådet i samarbejde med Ældre Sagen, Odder kommunes Hjemmepleje, og
cafeen på Ålykkecenteret opstartet ”projekt spisevenner”. Projektet har nu 2 ugentlige
samlinger.
Et succesfuldt projekt som bl.a. i 2018 medførte nominering til prisen ”Fantastiske
Fællesskaber”. Med baggrund i dette succesfulde projekt og den kendsgerning at mange
ældre er ensomme, har Odder Kommune bl.a. med henvisning til målsætning i
Værdighedspolitikken ” Ingen skal mod deres vilje spise alene hver dag” ønsket at
udbrede konceptet til lokalområderne i kommunen, hvilket Seniorrådet støtter op om. Der
har således været møde med lokalrådene for at inspirere og drøfte mulighed for
igangsætning. Der er nu ud over spisevenner i Odder projekter i Hou, Gylling og ØrtingFalling. Alle projekter støttes økonomisk af kommunen.

Kommunale Akutpladser:
Gennem 2. halvår af 2018 har der været stor fokus på betaling for mad og linned under
indlæggelse på kommunale akutpladser, hvor dette sker i stedet for indlæggelse på
sygehus. Ældre/seniorråd, både lokale, regionale og Danske Ældreråd, har været af den
opfattelse, at det var indførelse af egenbetaling ad ”bagdøren” for sundhedsydelser. Derfor
blev der i sensommeren rettet henvendelse til Ældreministeren om lovmedholdeligheden
af denne praksis. Ældreministeren herunder Sundhedsministeriet var i tvivl om denne
praksis var jf. reglerne. Derfor blev sagen sendt til vurdering af Kammeradvokaten.
Kammeradvokaten afgjorde at praksissen ikke var jf. loven. Sundhedsministeriet har
således meddelt kommunerne, at der ikke må opkræves betaling for denne ydelse med
virkning fra 18. december 2018. Sundhedsministeriet mangler dog stadig at få udarbejdet
en klar definition af, hvornår der er tale om indlæggelse efter sundhedsloven og hvornår
indlæggelse sker efter serviceloven.
Kvalitetsstandarder:
Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning m.v. skal godkendes hvert år af Byrådet
og Seniorrådet har i april afgivet høringssvar, som ikke indeholder ændringsforslag til det
beskrevne. Seniorrådet mener at kvalitetsstandarderne er vigtige beskrivelser for både

borgerne og medarbejderne, hvor formål, muligheder og ”ikke” muligheder overordnet dog med visse specifikationer - er beskrevet i et forståeligt sprog. Intensionen med
beskrivelsesmetoden er klart, at der i de enkelte situationer, skal vurderes individuel og
således give en meningsfuld behovsafklaring. Seniorrådet vurderer løbende om
beskrivelserne er dækkende.
Offentlig transport:
Offentlig transport i Odder kommune består af regionale busruter, lokale busruter og flex
trafik. I forsommeren 2018 annoncerede Region Midt, Midt Trafik, at der i 2019 ville ske
reduktioner i de regionale busruter pgr.a. besparelser. Nærmere oplyst var det
nedlæggelse af rute 302 (kystruten) og færre afgange til og fra Hou rute 103.
Forvaltningen og Miljø- Teknik- og Klimaudvalget (MTK) har gennem andet halvår af 2018
arbejdet med, at det stadig vil være en rimelig mulighed for at komme rundt i Odder
kommune med offentlig transport. Det er således lykkedes i samarbejde med Midt Trafik
og Aarhus kommune at undgå at alle afgange på rute 302 (kystruten) blev nedlagt og at de
nedlagte ture i køreplanen blev erstattet af flexbus. Rute 103 reduceres så der kun er
ruteforbindelse til Hou i forbindelse med Samsø færgens sejlplan. Ændringerne træder i
kraft juni 2019. Desuden er der sket ændringer i nogle lokaleruter med flere flexbus
muligheder bl.a. i områderne omkring Ørting – Falling – Ålstrup – Amstrup – Alrø - Gylling.
Seniorrådet ser dog med bekymring på udviklingen med omlægning af ordinære busruter
til ruter med flexbus.
Byrådet behandlede ændringer i december 2018. Her nævnte Borgmester Uffe Jensen at
det ikke har været det kønneste forløb fra Regionens side. Men det har det efter
Seniorrådets opfattelse heller ikke være i Odder Kommunes behandling af ændringerne.
Seniorrådet er ikke blevet orienteret om, hvilke planer der arbejdedes med, og MTK har
alene en enkelt gang orienteret lokalrådene. I beslutningsfasen er Seniorrådet ikke blevet
hørt, hvilket kræves. Det finder Seniorrådet uacceptabelt.
Nye plejeboliger Stenslund:
Der har gennem flere år været et behov for flere plejeboliger i Odder Kommune. Derfor er
er det vedtaget at udbygge Stenslundcentret med 30 boliger. Der har i 2018 været
arbejdet intenst med planlægningen, og der er nu gjort klar til at byggeriet kan starte først i
2019. Det er OK-fonden, der er bygherre. Byggeriet bliver i 2 etager og boligerne forventes
klar til indflytning i sommeren 2020.
Høringer:
I Vedtægterne for Seniorrådet pkt. 3.1. står der ” Seniorrådets hørings- og udtaleret
omfatter samtlige Odder Kommunes politiske fagudvalg og forvaltninger”. Seniorrådet er af
den opfattelse at det ikke altid sker, og har derfor i flere omgange påpeget i referaterne og
ved direkte henvendelse, at rådet skal høres jf. ovenstående.

