Årsrapport for Hillerød Ældreråd 2016.
Hillerød Ældreråd er de ældre borgeres stemme i Hillerød Kommune.
Ældrerådet er nu igennem det 3. af denne fireårige periode.
Ældrerådets baggrund og arbejde.
Ældrerådet er en folkevalgt selvstændig forvaltningsenhed, som skal rådgive
politikerne og medarbejderne i kommunen i alle forhold, som vedrører
kommunens borgere over 60 år..
Det er væsentligt, at Ældrerådet skal høres, mens andre kan give deres
mening til kende overfor kommunen.
Det er ældrerådets vision:
 at være synligt og respekteret som en kvalificeret, kompetent og
troværdig samarbejdspartner


at ældrerådets arbejde udføres i en god og konstruktiv dialog med
kommunens forvaltninger, institutioner og politikere.

Møderne afholdes således:
Ældrerådet holder ordinært møde én gang om måneden, og det er lukkede
møder.
Vi gennemgår udvalgenes dagsorden og aktiviteter. Ligeledes orienteres der
om punkterne i Danske Ældreråds nyhedsbreve og andet materiale blandt
andet fra Nordgruppen og Regionsgruppen.
Ligeledes orienterer de enkelte rådsmedlem om og fra deres område.
Udover dette modtager Ældrerådet mange henvendelser og spørgsmål fra både
borgere og politikere.
Herudover har vi på de ordinære møder beskæftiget os om følgende emner:
Kvalitetsstandarder.
Rengøring.
Kollektiv trafik. Ændring af ruter og tidspunkter.
Værdighedspolitik, rammer og proces.
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Samarbejde:
Ældrerådet samarbejder med Danske Ældreråd, Regionsrådet og Nordgruppen
og nogle andre Ældreråd.
Danske Ældreråd er en landsdækkende ”paraplyorganisation” for ældrerådene.
Kurser, temadage, mm.
Flere medlemmer af ældrerådet har deltaget i udbytterige konferencer og
temamøder.
Ligeledes har vi deltaget i møder med Regionsældrerådet og Nordgruppen.
Repræsentantskabsmøde, Danske Ældreråd.
Den ældrepolitiske konference.
Tænketank om fremtidens boliger for ældre i Hillerød.
Konference på ”Den 3. alder – hvad nu.
Temadag om Nye regler, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i
ældreplejen.
Kom Med.
Formand og næstformandsmøde.
Ældrerådsvalg.
Ældrepolitisk konference.
Dialogmøder.
Seniorudvalget har inviteret til 2 dialogmøder.
Høringssvar.
Ældrerådet modtager samtidig med politikerne, dagsordener og referater fra
Byrådets forskellige udvalg.
Vores høringssvar indgår i sagsbehandlingen af sagerne.
I 2016 afgav vi høringssvar i følgende sager.
Møde 24, 05, januar

Møde 25, 22. januar
Møde 26, 12. februar
Møde 27, 18. marts
Møde 28, 25. april

Møde 29, 20. maj

Møde 30, 5. august

Kvalitetsstandarder for kontaktperson til døvblinde.
Hovedprincipper og husoeden for Grønnegecentret
Afregningspris for madservice – 2016.
Værdighedspolitik – rammer og proces.
Tøjvask – overvejelser om udbud.
Kontingent i Grønnegadecenteret.
Ingen høringssager.
Indkøbsordning for hjemmeboende borgere – tilbudsindhentning.
Værdighedspolitik – en værdig ældrepleje.
Pulje til klippekort til ældre – status og udvidelse af målgruppe.
Boligstrategi for fremtidens boliger for ældre borgere.
Satspulje – styrket sammenhæng for de svageste ældre.
Værdighedsmidler – forslag til anvendelse 2017 – 2019.
Pulje til løft af ældreområdet – regnskab 2015 og overførte midler til 2016.
Kvalitetstandard for Hillerød Ældreråd.
Budget 2017 – 2020.
Høring af Hillerød Ældreråd om kravspecifikation på
genbrugshjælpemidler.
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Møde 31, 26. august
Møde 32, 23. september
Møde 33, 28. oktober

Møde 34, 25. november
Møde 34, 16. december

Ingen høringssager.
Leverings- og samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og Mad til hver
Dag fra 2017.
Udbud af det at være privat leverandør af hjemmeplejen
Tøjvask – overvejelser om udbud
Værdighedsmidler – aktiviteter på plejecentrene og koordinering af frivillige
Hillerød bibliotek – Budget 2017 – udmøntning af budgetreduktion
Valg til Ældreråd 2017
Friplejeboliger – indledende drøftelser
Pulje til en mere værdig ældrepleje 2017 – anvendelse af yderligere midler
Integrationshandlingsprogram 2015-2018, midtvejsevaluering.

Det er vort ønske at give konstruktive, kritiske og seriøse høringssvar og følge
op på, hvad udvalgene beslutter.
Arrangementer.
Ældrerådet skal så vidt muligt holde sig orienteret om de ældres levevilkår i
kommunen og deres behov og ønsker.
Derfor har vi holdt møder ” Mød dit ældreråd”.
1.oktober var det International Ældredag, hvor Ældrerådet stod på torvet og
tilbød sejltur på Slotssøen. Begge steder orienterede vi om Ældrerådet, og vi
talte med en hel del borgere.
Hvad skal ældrerådet beskæftige sig med i 2017.
Stort set skal vi fortsætte vore nuværende aktiviteter.
Vi har nøje fulgt virkningerne med de reducerede midler, som er til rådighed i
kommunen.
Ved udgangen af året bestod rådet af følgende
Rådsmedlemmer
Birgit Vejby

Mail
Birgit_vejby@yahoo.dk

Opgaver
Formand, referent ved ordinære møder, trafikområdet,
Grønnegadecenteret, medlem af smagepanelet hos Mad
til hver dag, dement.
Næstformand, Skanselyet, hjemmeplejen, mad til ældre
og medlem af smagspanelet hos Mad til hver dag
Skovhuset, frivillige, kultur og synliggørelse.

Birthe Olsen

bifiolsen@gmail.com

Claus Philipsen

fam.philipsen@get2net.dk

Else Marie Fejerskov

emfejerskov@gmail.com

Ivan Gren

Ivan.gren@outlook.dk

Plejecentrene, Lions Park, Ålholmhjemmet, byggeri,
medlem af smagspanelet hos Mad til hver dag og
hjemmeplejen
Kasserer og kontakt med webmaster

Jørgen B. Esmann

j.b.esmann@outlook.dk

Bauneparken

Knud Erik
Søndergaard

Sondergaard@youmail.dk

Sophienborg

Per Schultz

pks@hotmail.dk

Sekretær, boliger og synliggørelse.
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Regnar Berdiin

Regnar.berdiin@mail.tele.dk

Plejecentre og hjemmeplejen.
Udfordringen har været at tilpasse sig situationen efter nedskæringerne.
Ældrerådet har en kontaktpersonordning med kommunens plejecentre, hvor et
medlem fra Ældrerådet mødes med lederen og en eller flere repræsentanter fra
personalet for at drøfte aktuelle emner og således får vi r bedre mulighed for
at besvare høringssvar.
Sidst på året blev Det nye Sundhedscenter indviet.
Vore ældre borgere har stadig mulighed for at anvende både kommunale
hjemmehjælpere eller hjemmehjælpere fra et privat firma.
Madordningen.
Ældre borgere kan fortsat få leveret færdige retter både fra ”Mad til hver dag”
og fra flere private leverandører. Ældrerådet sidder i smagspanelet for ”Mad til
hver dag”.
Demensområdet.
Der er i kommunen ansat ny demenskonsulent. Ældrerådet har fortsat
samarbejde med konsulenten, og i efteråret blev der afholdt et spændende
arrangement.
Frivilligcenteret.
Flere fra Ældrerådet har i det sidste år deltaget i arrangementer i Frivilligecenteret, blandt andet om ensomhed og en workshop, hvor alle nye borgere på
60 år var inviteret.
Udfordringer i 2017:
Følge indsatsen for et sammenhængende patientforløb på tværs af egen læge,
sygehus, kommune, hvor den forebyggende indsats prioriteres
Deltage aktivt i at alle ældre – efter behov- får acceptable offentlige
transportmuligheder til overkommelige priser.
Med venlig hilsen
Hillerød Ældreråd
Birgit Vejby
Formand for Hillerød
Ældreråd
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