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Ældrerådets samarbejde       

med kommunen,

andre organisationer 

og borgere



“ENHVER SO 

SYNES BEDST

OM SINE GRISE”

BRUG DE LOKALE

FORSKELLIGHEDER OG  

MULIGHEDER



ÆLDRERÅDET I FAVRSKOV KOMMUNE

Er aftalt med Byrådet også fremmøde valgt i 2021

Valgt i 2017 ved fremmøde valg Stemmeprocent 65,8



 Selve valghandlingen kan eventuelt tilrettelægges i forbindelse med 

valget til kommunalbestyrelsen og eventuelt følge den opdeling i 
afstemningsområder, som anvendes i denne sammenhæng.

Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal– og 

regionsvalget, skal afstemningen til ældrerådsvalget, så vidt 

det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra 

kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, 

stemmerum og stemmekasser, og så vidt muligt i adskilte 

lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende 

stemmelokaler. Ældrerådsvalget skal herudover tilrettelægges 

på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes 

adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller 

på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at 

kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til 

ældrerådsvalget.



HVAD SKAL DER TIL FOR AT ET TEAM FUNGERER 

OPTIMALT?

4 pointer vi kan lære af holdsport?

Hver nyt hold må nydefinere sig selv 

Respekter hinandens roller og kompetencer

Forskellighed er en styrke - ikke en svaghed

Skabe glæde og begejstring



BEGYNDTE

VALG

PERIODEN MED  

ET 

FREMTIDSVÆRK

STED

Hvad vil vi gerne, der er sket når

valgperioden er gået?

Skal der ændres på noget?

Er der noget vi aktivt skal arbejde på

at fastholde?

Tog udgangspunkt i en tænkt situation; 

at vi allerede var ved december 2021

Hvad ville vi gerne stå med i hånden i

2021 når valgperioden er gået?



Fremme 

værdighed 

for ældre

Hvad er vi her for?

Vore værdier!

Etiske spilleregler!

 Mennesker er værdifulde

 Opleve værdighed

 Førstehjælp – næstehjælp

 Ret til selvstændigt liv

 Mindre ensomhed

 Et levet liv - ikke en opgave

 SelvbestemmelseFundament



DER ER ET SKAL

OG ET KAN

Vi skal høres i alle forhold byrådet 
skal beslutte omkring personer over 

60 år

”Magtens” dilemma

Ikke en besluttende myndighed

 Påvirke udviklingen - indflydelse

Vi skal høres, men ikke pligt til at 
nogen gider hører efter os.



TILLID PÅ SVENSK - STAVES TILLIT

GØRE OS FORTJENTE TIL 
TILLID

HVAD HJÆLPER DET AT HAVE 
RET HVIS INGEN VIL HØRE 

EFTER OS



ER INDFLYDELSE MULIG FOR 

ÆLDRERÅDET?

 Indflydelse handler om at ramme bevægelige 

mål – er det vi siger realistisk?

 Indflydelse handler om at påvirke i en bestemt 

retning – kende vores rolle

 Indflydelse handler om at være kompetente 

med viden – fortælle om konsekvenser

 Indflydelse handler om at ville forandre noget –

være i dialog  med relevante



TRE VÆSENTLIGE 

FORHOLD FOR 

INDFLYDELSE

Timing

Timing

Timing 

Vi kan have en utrolig god sag, men…. Er der penge, tid , syn for sagen osv.



SÅDAN HAR VI GJORT I FAVRSKOV

VI KAN SELV VÆLGE AT ARBEJDE 
MED EMNER VI SYNES ER 

RELEVANTE FOR ÆLDRE



Indsatsområde
Beskrivelse Periode Opstart med definering af indhold

Mad og måltider Mad er afgørende for alle mennesker. For ældre bliver det et af dagens højdepunkter.

Hvad mener vi med ”mad fra bunden”?

Hvad er praksis rundt på plejecentre i dag.

Favrskov kommunens mad og måltidspolitik siger at kommunen skal være landets bedste når 

kommunen levere mad. Hvad kan vi fremme?

Kollektiv trafik Kollektiv transport også i landområder bør være meget bedre.

Er de muligheder der findes kendte?

Kan vi fremme bedre muligheder for at ældre kan komme bruge kollektiv trafik?

Bemanding på 

ældreområdet

Fremme den nødvendige bemanding på såvel plejecentre som hjemmeplejen om natten og i 

weekender

Herunder mere tid til den enkelte til personlig pleje, aktivitet og samvær

1 halvår 2019 Oplæg sendt 24. juni 2019

Demens Fremme demensvenlige forhold i kommunen. 

Har personalet den nødvendige kompetence?

Herunder fokus på støtte til pårørende til borgere med demenssygdom

2 halvår 2018 Oplæg sendt november 2018

Visitationsregler Afdække hvordan visitationsregler fortolkes og anvendes i dagligdagen.

Afdække om der er behov for ændringer i kvalitetsstandarder

2. halvår 2019 Oplæg sendt november 2019

Det nære 

sundhedsvæsen

Afdække om der er behov for indsatser ved omlægningen med kortere tid på hospitaler og 

viderebehandling i kommuner og praktiserende læger. 

Sikre sammenhæng i denne opgave forskydning. Fx behovet for akut- og kortidspladser

Fællesskab og 

indsatser mod 

ensomhed

Nye bo muligheder fx Olle Kolle.

Har vi de nødvendige antal plejehjemspladser og akutpladser

Samværsformer med spisefællesskaber ol. Forebygge ensomhed

1.halvår 2020

Hjælpe til 

hverdagen

Finde en optimal model for ældre borgere der ønsker hjælp til den nødvendige kontakt til 

myndigheder mm.

Hvordan kan borgservice blive optimal for ældre?



PÅVIRKE MED IDE  OG SIKRE BUDGET



GRUNDPRINCIPPER FOR ÆLDRERÅDETS ARBEJDE

 Ærlighed - skal kunne regne med dig

 Udøve fortrolighed – og accepter at andre får æren

 Vi skal bruge anledninger til at skaber relationer – helt afgørende

 Alle kan kritisere  - men de gode forslag lyttes der til (gøre det let at være 
beslutningstager)

 Blæs ikke en sag op – kom med tre eksempler 

 En høring er ikke en politisk beslutning, men belysning af konsekvenser

 Vær konkret – gerne tal og fakta

 Forslag der koster penge skal med i budget



Fakta Favrskov Kommune





Vær forberedt. 

Pludselig kan stormvejret bryde løs



FORSKEL PÅ DEN KORTE OG DEN LANGE BANE

- HVORDAN ER TIDSFORDELINGEN?

Påvirke, måske resultat senere, 

skabe relationer, udvikle 

holdninger mm.

Dagsordener, høringer, 

overholde budget. Det 

dagsaktuelle mm.



POLITIKERE FORGÅR

EMBEDSMÆND
BESTÅR



Hvor mange af Ældrerådets 

drøftelser bliver synlig uden for 

mødelokalet?



RESULTATER FOR ÆLDRERÅDET I FAVRSKOV 

20 høringer i 2019. Formanden laver udkast sender til godkendelse hos rådet

Et halvårstema, fx demens, normering, visitation, nye boligformer

Budgetforslag ud fra forslag fra halvårstemaer. I budget 2020 i alt 7.

Kvartals nyhedsbrev til gruppering og enkeltpersoner – alle relevante grupper

Facebook normalt et nyt opslag om ugen ca. 400 følgere

Medieomtale ca. 10 gange – sender pressemeddelelser 

11årlige møder 

Relationer mødes gerne med alle der ønsker det – ikke noget formaliseret

En etisk debat om velfærdsteknologi. Mødes med det politiske udvalg i eftermiddag

Forbrugerombudsmanden, sag om kontantbetaling ved flexkørsel hos Midttrafik

Møde med Velux fonden

Ældrerådets budget 108.000 + 46.000 opsamles til valg



TAK FORDI I LYTTEDE

 Sådan arbejder VI

 – vigtigt at I brænder for det I gør!


