
Årsberetning for ældrer0det i F22borg-Midtfyn Kommune 2017 

B2ggrund:
L2ndets kommuner er ud fr2 "Lov om retssikkerhed og 2dministr2tion p0 det soci2le omr0de", §§ 30-33, jvf. 
Soci2lministeriets vejledning nr. 40 2f 11/5-2011 forpligtet til 2t oprette et ældrer0d.
Ældrer0det er en selvstændig forv2ltningsenhed omf2ttet 2f forv2ltningslovens regler for inh2bilitet, 
t2vshedspligt og offentlighed i forv2ltningen.

I F22borg-Midtfyn Kommune best0r ældrer0det 2f 15 medlemmer, der er v2lgt med tre medlemmer fr2 hver 2f de 
fem oprindelige kommuner.
Ved v2lget til det nye ældrer0d, der tiltræder den 1. j2nu2r 2018, er medlemmerne v2lgt p0 en fælles liste for hele 
kommunen. 
Kommun2lbestyrelsen vedtog tidligere i 0r, 2t v2lget til ældrer0det skulle ske som et fremmødev2lg s2mmen med 
kommun2lv2lget den 21. november.
Der v2r til v2lget opstillet 22 k2ndid2ter.
Det lykkedes 2t f0 en betydelig højere v2lgdelt2gelse ved fremmødev2lget - 68,29%
Den geogr2fiske fordeling 2f de nyv2lgte medlemmer ændrede sig i forhold til den tidligere opstillingsform. Der 
blev v2lgt seks fr2 F22borg, fire fr2 Ringe, to fr2 Ryslinge, to fr2 Broby, et fr2 Årslev.
En 2f udfordringerne v2r 2t sk2ffe tilforordnede nok, men det lykkedes. 
V2lget til det siddende ældrer0d f2ndt sted i 2013. Funktionsperioden st2rtede den 1. j2nu2r 2014 og slutter den 
31. december 2017. 
I følge ældrer0dets vedtægter, der vedt2ges 2f kommun2lbestyrelsen og ældrer0det, 2fholdes der v2lg hvert 
fjerde 0r s2mmen med kommun2lv2lget eller i s2mme m0ned som dette. V2lget er et fremmødev2lg eller et 
brevstemmev2lg.
Der 2fholdes v2lginform2tions- og opstillingsmøder i hver 2f de oprindelige kommuner.
Ældrer0det vælges 2f og bl2ndt 2lle +60-0rige bos2t i kommunen.
Der henvises i øvrigt til ældrer0dets vedtægter, der k2n læses p0 ældrer0dets hjemmeside.



Næste v2lg sk2l 2fholdes i 2021.
Ældrer0det h2r neds2t f2ste udv2lg, der bl.2. v2ret2ger s2m2rbejde med kommunen.
Ældrer0det h2r f2ste udv2lg: Et teknologiudv2lg, et m2dudv2lg, et  inform2tionsudv2lg, et tr2fikudv2lg, et 
kv2lietsst2nd2rdsudv2lg. Teknologiudv2lget er 2ktivt i forhold til 2fprøvning og indførelse 2f velfærdsteknologiske 
hjælpemidler i plejen. Ældrer0dets m2dudv2lg h2r to 0rlige møder med kostforplejningen. Bl.2. vurderes forsl2g til 
nye retter. M2dudv2lget k2n endvidere s2m2rbejde med priv2te udbydere, der er godkendt 2f kommunen. 
Inform2tionsudv2lget er bl.2. 2ktivt ved udgivelsen 2f SeniorLiv s2mt ældrer0dets hjemmeside. Tr2fikudv2lget 
delt2ger f.eks. i møder med Fynbus. Kv2litetsst2nd2rdsudv2lget delt2ger i det forberedende 2rbejde med 
gennemg2ng 2f kv2litetsst2nd2rderne.
Ældrer0det medvirker i de brugertilfredshedsundersøgelser - “Brugercirkler” - som kommunen gennemfører 
hvert 2ndet 0r. I 0r h2r der været s2mt2ler p0 Prices H2ve, Åløkkep2rken, r0dhuset i Ringe. R2pporten foreligger i 
begyndelsen 2f 2018.

Ældrer0dets 2rbejde:
Ældrer0det sk2l r0dgive kommun2lbestyrelsen i 2lle ældrepolitiske spørgsm0l og formidle synspunkter mellem 
borgerne og kommun2lbestyrelsen.
Der 2fholdes 11 ordinære ældrer0dsmøder om 0ret.
D2gsordner og refer2ter fr2 ældrer0dets møder offentliggøres p0 ældrer0dets hjemmeside.
Ældrer0det udtrykker ofte sin holdning til ældrepolitiske emner i s0k2ldte høringssv2r. 
I 2017 h2r ældrer0det 2fgivet høringssv2r om bl.2. kv2litetsst2nd2rder, kommunens budget for 2018, tilsyn med 
plejehjem.
Høringssv2rene k2n læses p0 ældrer0dets hjemmeside.

S2m2rbejdet med kommunen finder sted p0 flere m0der. Form2nden for Omsorgs- sundhedsudv2lget og 
koncernchefen delt2ger ofte i ældrer0dets møder med henblik p0 gensidig orientering.
I forbindelse med et 2f 0rets omf2ttende 2rbejder, budgetlægningen, 2fholdes to di2logmøder mellem udv2lget, 
koncernchefen og ældrer0det.
I ældrer0dets møder delt2ger ofte med2rbejdere fr2 kommunen med det form0l 2t informere om forv2ltningens 



2rbejde. Det er en god gensidig sp2rring, n0r der sk2l t2ges stilling til forskellige ældrepolitiske tilt2g.

Ældrer0det h2r kont2ktpersoner til flere plejehjem i kommunen.
Ældrer0det h2r tidligere besøgt plejehjem. I 0r h2r der været besøg p0 hjælpemiddelcentr2len i Ringe.

F22borg-Midtfyn Kommunes ældrer0d er medlem 2f D2nske Ældrer0d, der er en p2r2plyorg2nis2tion for 2lle 
l2ndets ældrer0d. Ældrer0det delt2ger ogs0 i 2rbejdet i regionsældrer0det i Region Sydd2nm2rk.

Kont2kten mellem borgerne og ældrer0det:
Ældrer0det h2r tidligere 2fholdt inform2tionsmøder i hver 2f de fem g2mle kommuner en g2ng om 0ret. Form0let 
h2r været 2t informere om ældrer0dets 2rbejde. Møderne v2r d0rligt besøgt, s0 i 2016 besluttede ældrer0det 2t 
holde et s2mlet inform2tionsmøde. Tem2et for mødet v2r fremtidens sundhedsvæsen.
I 0r f2ndt mødet sted den 5. september i Ryslinge. Tem2et v2r “N0r hjernen kommer til sk2de”. 
D2gen st2rtede med et emne, der ikke h2vde rel2tion til tem2et, men en meget velopl2gt studievært fr2 TV2 Fyn, 
J2cob Rytz h2vde et indlæg om pressens rolle i meningsd2nnelsen. Et interess2nt indlæg, hvor der v2r pl2ds til 
en god deb2t med delt2gerne.
Peter Zinck, p0rørende til demensr2mt, fort2lte meget indfølende om sin mors sidste leve0r. Det er slemt 2t blive 
demensr2mt, men ogs0 en udfordring 2t være p0rørende med de pr2ktiske og følelsesmæssige udfordringer, det 
giver.
Form2nden for Sundhed og Omsorg, Herdis H2nghøj fort2lte om kommunens politik og tilt2g p0 
hjernesk2deomr0det. Anne Bro orienterede om det nye hjernesk2decenter i Hillerslev.
Der v2r kn2p s0 m2nge delt2gere som sidste 0r, men fremmødet v2r tilfredsstillende.

Ældrer0det h2r i 0r som et nyt tilt2g udgivet et inform2tionsbl2d, "Seniorliv". Bl2det udgives i s2m2rbejde med 
ÆldreS2gen og kommunen. T2nken er 2t udbrede kendsk2bet til ældrer0dets 2rbejde. Det pl2nlægges 2t 
udkomme med tre udg2ver 0rligt.
Bl2det udsendes til 2lle +60-0rige. Dog kun et eksempl2r til s2mboende +60-0rige.
Det udsendes til kommunens plejehjem, og er freml2gt p0 bibliotekerne. Endvidere k2n det ses p0 ældrer0dets 



hjemmeside.
Der v2r distributionsv2nskeligheder med det første eksempl2r, men det skulle være løst.
Ældrer0det h0ber, det bliver muligt 2t fortsætte udgivelsen fremover.

Alle +60-0rige eller deres p0rørende k2n henvende sig til ældrer0det med generelle eller personlige emner. 
Ældrer0det k2n dog ikke beh2ndle egentlige personspørgsm0l, men k2n hjælpe med kont2kt til kommunen. 
Ligeledes k2n personspørgsm0l ofte d2nne b2ggrund for principielle deb2tter med politikerne.
Ældrer0dets kont2ktoplysninger k2n findes p0 ældrer0dets hjemmeside.
Ældrer0dets hjemmeside h2r 2dressen: www.2eldrer22d.dk


