Ældrerådets møder:
Ældrerådet holder egne
møder, hvor rådet drøfter og
behandler aktuelle
spørgsmål, høringer og
forslag. Rådets møder er ikke
offentlige, men der
udfærdiges dagsordener, og
referater, som kan læses på
Syddjurs kommunes
hjemmeside:

Ældrerådet i
Syddjurs Kommune
Årsberetning 2018

www.syddjurs.dk/rådognævn/ældreråd

Ældrerådets formål:
Det er Ældrerådets opgave at varetage ældres interesser over for kommunen
i alle spørgsmål, tilbud og kommunale beslutninger, som ældrerådet mener,
kan have betydning for kommunens borgere på 60 år og derover.
Ældrerådet arbejder for alle over 60 år, både dem der har behov for hjælp,
og dem der kan klare sig selv. F.eks. er Ældrerådet på banen i forbindelse
med bl.a. byggeri af plejeboliger, fastsættelse af kvalitetsstandarder inden
for ældreområdet, træning og genoptræning, trafik, kost, aktiviteter, frivilligt
arbejde og kommunale budgetter.
Syddjurs kommunes ældrepolitik er udarbejdet i tæt samarbejde med
Ældrerådet. Vi glæder os over, at kunne være med til at sætte retningen for
ældreområdet. Ældrepolitikkens overordnede mål er at skabe de bedste
betingelser for et godt og aktivt liv som ældre.

Ældrerådet har nedsat følgende udvalg:
Udvalget for ældre og it:
Ib Baastrup, Erik Buus, Elsa Bannebjerg
Udvalgt for fysisk og psykisk sundhed:
Anna Jørgensen, Ib Baastrup, Lillian Rose, Jytte Schnell
Udvalget for kultur og aktiviteter:
Anna Jørgensen, Annalise Laursen, Rita Vinding, Freddy Ovesen
Udvalget for boliger og ældrecentre:
Jens Ove Nielsen, Leif Jakobsen, Jytte Schnell
Udvalget for trafik og infrastruktur:
Ib Baastrup, Leif Jakobsen, Freddy Ovesen, Erik Buus
Udvalget for sygehuse, genoptræning og rehabilitering:
Annalise Laursen, Rita Vinding, Erik Buus, Lillian Rose
Ad hoc udvalg vedr. åbenhed og synlighed:
Elsa Bannebjerg, Annalise Laursen, Rita Vinding, Erik Buus
Ad hoc udvalg vedr. nybyggeri og moderniseringer:
Lillerupparken i Rønde: Elsa Bannebjerg, Jytte Schnell
Frejasvænge: Jens Ove Nielsen, Freddy Ovesen
Medlem af forretningsudvalget i Regionsældrerådet i Region
Midtjylland: Rita Stokholm Vinding

Høringssvar:
Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, der
vedrører de ældre i kommunen. Ældrerådet skal høres, hvad enten
beslutningen træffes i kommunalbestyrelsen, udvalg eller et
forvaltningsorgan.
I 2018 har Ældrerådet givet følgende høringssvar:
Nye bestemmelser om hjælpemidler, nødkald, madservice til
hjemmeboende, personlig pleje og praktisk hjælp.
Vedr. budget 2019 tilkendegav ældrerådet bl.a. sin bekymring om
reducering i den økonomiske fremskrivning i tildelingsmodellen for
ældreområdet med 2 mio. årligt.

Deltagelse i Borgermøder mm:
Repræsentanter fra Ældrerådet har deltaget i de 2 borgermøder vedr.
kommunens demensindsats om aktiv inddragelse af borgere.
Ældrerådet har deltaget med stande ved Stafet for livet, det politiske
borgermøde i Kolind+ og Frivillig fredag.
Repræsentanter fra Ældrerådet har deltaget ved
kommunens 75 år fødselsdag samt ved
Centerrådsvalgene, hvor repræsentanterne har
orienteret om Ældrerådets virke.

”Stafet for livet”

Ældrerådet fik under Fokusområde 6 i Værdighedspolitikken vedr.
”Pårørende” tilføjet at kommunen bør have en overordnet pårørendepolitik
og at den ikke kun skal være målrettet ældre.
Finanslovsmidler 2018:
På finansloven 2018 blev afsat 500 mio. årligt fra 2018 til en bedre
bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre.
Ældrerådet støtter, at midlerne anvendes til styrkelse af nattevagt på
plejeboliger og en forbedring af Kvalitetsstandarden på de korteste besøg i
hjemmeplejen.

Mad og måltidspolitik:
Syddjurs kommune har vedtaget en Mad- og måltidspolitik.
Ældrerådet ser frem til et ønske om at blive involveret i den
konkrete handleplan for ældreområdet.
Akutpladser:
Serviceydelser i forbindelse med ophold på kommunens 4 akutpladser har
været forbundet med egenbetaling for de borgere, der modtog ydelsen.
Ældrerådet i Syddjurs tog de første skridt omkring problematikken med
egenbetaling. Fra 1. januar 2019 opkræves der ikke egenbetaling ved ophold
på kommunens 4 akutpladser.

Selvtræning:
Tilgængelighed samt træningstidspunkter for
de borgere, som bruger kommunens
aktivitets- og træningscentre er udfordret.
Ældrerådet ser gerne, at centrene og
træningsfaciliteterne kan bruges mere
fleksibelt.

Brandsikkerhed:
Ældrerådet er blevet orienteret om brandsikkerhed. Der er automatiske
brandalarmeringsanlæg på alle plejecentre i kommunen. Der er gennemført
uddannelse af medarbejdere i brand og redning samt førstehjælp. Der
udarbejdes sikkerhedsplaner på alle lokationer.

”Træningsrum i Kernehuset”
Dialogmøder:
Ældrerådet har haft 2 dialogmøder med udvalget Sundhed- ældre og social. I
foråret var der et møde alene med udvalget.
I efteråret med udvalget Sundhed, ældre og social samt medarbejdere fra de
forskellige omsorgsområder i ældreplejen.
Temaet var velfærdsteknologi/Veltex med det overordnede mål, at de ældre,
som ønsker at klare sig selv, kan have mulighed for det. Men
”Velfærdsteknologien skal ikke stå i vejen for en ældrepleje med
menneskelig kontakt, en god etik, og hvor vi også hjælper ensomme ældre
med et bedre liv. Et rigtig godt møde, hvor alle kom med gode input, til brug
for fremtidens velfærdsteknologi.

Byggeriet i Kolind og Rønde:
Frejasvænge i Kolind havde rejsegilde 7. juni, det
bliver spændende, når Frejasvænge står færdigt i
foråret 2019. Freddy Ovesen og Jens Ove Nielsen
er med i byggeudvalget.
Lillerupparken i Rønde havde rejsegilde 2.
november. Det bliver også spændende, når Lillerupparken står færdig
sensommer 2019. Jytte Schnell og Elsa Bannebjerg er med i byggeudvalget.

Møder på landsplan:
Ældrerådet i Syddjurs er medlem af Regionsældreråd Midtjylland, som
består af de lokale ældreråds formænd og næstformænd. Ældrerådet i
Syddjurs er også medlem af Danske Ældreråd, som er paraplyorganisation
for alle 98 ældreråd i Danmark. I begge sammenhæng deltager vi i
forskellige temadage, som giver os større viden om aktuelle
problemstillinger inden for ældreområdet.

Seniorportalen:
Seniorportalen, hvor alle oplysninger på
ældreområdet i Syddjurs Kommune er
samlet, gik i luften omkring 1. marts
2018. www.seniorsyddjurs.dk
1 repræsentant fra Ældreområdet har
været med i hele processen og er stadig
med i vedligeholdelse af portalen.

Åbenhed og synlighed:
En reklamefinansieret folder om Ældrerådet i
Syddjurs kommune blev i oktober udsendt til
10.000 husstande i Syddjurs kommune, som
ikke havde fravalgt reklamer. Folderen er lagt
på pleje- og aktivitetscentrene samt rundt
omkring i det offentlige rum i kommunen.
Ældrerådet vil gerne udtrykke en tak til dem,
som har i skrevet i folderen, samt åbnet plejeog aktivitetscentrene for fotografering mm.
En A5 folder uden reklamer er lagt i lægehuse,
pleje- og aktivitetscentre samt rundt omkring i
det offentlige rum i kommunen.
En lille reklamefinansieret videofilm er kommet til, som vil kunne ses på
skærme rundt omkring i kommunen.
Visioner:
Januar 2018 havde Ældrerådet et møde, hvor vi beskrev visionerne for
arbejdet i Ældrerådet.
Januar 2019 evaluerede Ældrerådet, hvor langt var vi nået på det første år,
og tilføjede nye visioner..
Ældrerådet 2018:
I januar 2018 tiltrådte et næsten nyt ældreråd, idet 8 medlemmer var
nyvalgte og 3 medlemmer fortsatte fra det forrige. Der har været mange ting
at sætte sig ind i.
Der er afholdt 11 møder i Ældrerådet i det forløbne år. Derudover er der
holdt et antal møder i Ældrerådets udvalg.
Ældrerådet møder er blevet holdt rundt på kommunens pleje- og
aktivitetscentre, hvor rådet er blevet vist rundt af lederne på centrene.
Ældrerådet er startet med et godt samarbejde medlemmerne imellem.

