
 

Assens Ældreråd:  

Anne Marie Gejel formand, Dorthe Bagge, Helge Jensen, Ole Thøgersen,   
        Evy H. Nielsen, Hanne Boutrup, Astrid Nissen, Mogens Johansen, Ole Lyager     
 

 

Assens den 1. marts 2020. 

 

Årsrapport for 2019 for Assens Ældreråd 

Vi har i 2019 arbejdet meget med økonomiske nedskæringer i ældreplejen. Det kan ses i vores hø-

ringssvar og mødereferater.  

Vi har deltaget i møder med: 

Danske Ældreråd, både konferencer og temamøder 

Fynske Ældreråd/ Seniorråd 

Regionsældreråd  

Faglige seniorer 

Ældresagen 

Social Sundhedsudvalget 

Besøgt:  

Kommunens plejehjem  

Madservice 

 

Vi har skrevet 12 høringssvar i 2019: 

• Visioner for ældreområdet 2020-2030 (22/1-19) 

• Kvalitetsstandard for Dagtilbud (22/1-19) 

• Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp (22/1-19) 

• Kvalitetsstandard for ledsageordning og merudgift (19/2-19) 

• Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. (6/3-19) 

• Råderumsblokke til budget 2020-2030 Miljø, Teknik og Plan (17/4 -19) 

• Genbrugshjælpemidler (22/5 – 19) 

• Råderumskatalog (24/5 – 19) 

• Revision af telekørselskonceptet (11/6 – 19) 

• Ny fælles ejendomsadministration (19/6 – 19) 

• Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (17/9 – 19) 

• Ældrerådets foreløbige bemærkninger til budgetforslag 2020 ( 8/10 -19) 

 

 Hvert ældrerådsmøde starter med en orientering om nyt fra:  

 

Vicedirektør for Velfærd, Økonomi, Social og Sundhed Michael Bjørn.  

Samt orientering på skift af: 

Leder af Myndighed og Sundhed Signe Plats,  

Leder af Ældre og Hjemmepleje Dorthea Lysemose 

Leder af Ældre og Sundhed Signe Walls.  

 

Vi har en god og åben dialog med disse medarbejdere fra administrationen 
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Uddrag af vores arbejde i 2019: 

 

Januar: 

8. januar holdt vi et ekstraordinært ældrerådsmøde, da vi syntes, der manglede et afsnit om ældre i 

kommunens Vision 2030 -”Med Vilje og Hjerte”. (Se høringssvar 22/1 19) 

Endvidere sendte vi et Åbent brev til byrådsmedlemmerne og Ældreministeren, hvor vi gav udtryk 

for vores frustrationer over kommunens nedskæringer på ældreområdet. (Se Åbent brev under hø-

ringssvar.) 

Det har fyldt en hel del, at skulle forholde sig til emnet merudgifter ved hospitalsindlæggelser. 

Hvad er det bedste for patienten? Hvem kan gennemskue, de beløb kommunen bliver opkrævet? 

Har vi fået uddannet personalet til at klare de nye opgaver? 

Et andet emne, som fyldte rigtig meget i 2019, var kommunens beslutning om at lukke Daghjem-

mene. Vi fra Ældrerådet gjorde tydeligt opmærksom på de problematikker, der ville opstå, når den 

pårørende ikke mere blev aflastet i hverdagen. Mange flere ældre ville savne den oplevelse det er at 

komme ud blandt andre. Det gav de ansatte en betydelig arbejdsbyrde at skulle omvisitere alle bru-

gere af Daghjemmene, så andre opgaver ikke blev løst tilfredsstillende. Vi ser i dag en ændring, da 

kommunen nu skal visitere fra både §84 og §104. 

Februar: 

På mødet i februar blev vi enige om at sende en anmodning til Danske Ældreråd om vedtægtsæn-

dring, så alle deltagere har taleret, men ikke stemmeret. Det blev vedtaget af Danske Ældreråd. 

Marts: 

I marts blev Evy Nielsen valgt til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Det har vi stor gavn af i dag, hvor 

Evy kan fortælle om nyt, inden vi ser det i nyhedsbrevet. 

Maj: 

I maj måtte vi sige farvel til Henning Falkesgaard, som ønskede at træde ud af rådet. Det beklagede 

vi, men takkede for godt og loyalt samarbejde. 

Vi besøgte et friplejehjem i Filskov. Og talte om, at et friplejehjem kunne være et godt supplement i 

Assens kommune. 

Juni: 

I juni havde vi emnet Sundhedshuse på programmet. Vi var blevet bedt om at beskrive Sundheds-

huse i Assens kommune af Regionsældrerådet. Vi konkluderede, at vi ikke helt var klar over, hvor-

dan man skulle definere et sundhedshus. Og det var der god grund til, da emnet endnu ikke er be-

sluttet fra højeste sted☺  

August: 

Augustmødet indeholdt oplysning om, at Nyborg Seniorråd kommer på besøg på Æblehaven og 

Kildebakken 25/11 for med egne øjne at opleve plejehjem, som arbejder efter Eden-metoden. Helge 
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deltager på Æblehaven, Anne Marie på Kildebakken. Der var efterfølgende stor tilfredshed med be-

søgene fra Nyborg. Jeg må virkelig rose personalet, som gav indblik i en hverdag, hvor beboerne 

bliver taget med på råd, og hvor det bliver respekteret, at det er beboernes hjem, hvor de selv be-

stemmer. 

September: 

I september indledte Assens kommune et samarbejde med revisionsfirmaet BDO, som skulle se på 

mulige besparelser, som kommunen ikke selv havde fået øje på.  

Kommunen havde sat demens på dagsordenen og indkaldte forskellige aktører i Vissenbjergområ-

det, som kunne være med til at komme med input til indsatser, der kunne gøre området særligt de-

mensvenligt. Vi afventer, hvad der videre skal ske. 

Vi hørte om nye daghjemstilbud til enkelte, som var kommet i vanskeligheder, efter man lukkede 

Daghjemmene. 

Vi blev enige om at opfordre SSU medlemmer til at læse Nyhedsbrevene fra Danske Ældreråd. 

Oktober: 

1. oktober markerede vi FN’s internationale ældredag med et arrangement, hvor vi inviterede alle 

60+ til at komme og høre om forskellige testamenter. Der var et fint fremmøde og man fik nyttige 

informationer om, hvor vigtigt det er at sørge for sin egen fremtid. 

November: 

På november mødet evaluerede vi de møder, vi havde deltaget i, i oktober. Det var gode møder, 

især fandt vi det givtigt, at alle Ældreråd i Region Syddanmark deltager. 

Vi hørte om Danske Ældreråds 4 mærkesager, som vi forventer at høre mere om på kommende mø-

der med Danske Ældreråd. 

December: 

Vi er i gang med at besøge alle kommunens plejehjem. Indtil videre er vi glade for at opleve, hvor-

dan personalet arbejder videre med godt mod, trods alle nedskæringerne/afskedigelserne. Vi for-

nemmer, at beboerne på plejehjemmene føler sig trygge og har en god hverdag.  

Vi havde på forhånd sendt nogle spørgsmål til lederne, som de tog godt imod og besvarede fint.  

Vi fik at vide, at spørgsmålene også gav lederne mulighed for at reflektere over egen praksis. 

I december måtte vi desværre sige farvel til Kirsten Broberg, som flytter. Kirsten har været et stort 

aktiv i Assens Ældreråd i mange år, så det bliver et stort savn for os. 

Alle høringssvar og referater kan læses på vores hjemmeside under Assens kommune. 

 

Anne Marie Gejel 

Formand for Assens Ældreråd 

 


