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Årsberetning 2019
Årsberetningen er en beskrivelse af de områder Ældrerådet har arbejdet med i 2019, og de områder,
Ældrerådet særligt vil følge i 2020-2021.
Ældrerådet (ÆR) er valgt af borgere 60+ i Gribskov Kommune (GK) til at rådgive politikere og
forvaltninger om forhold, der vedrører ældre borgere. Rådet skal høres i alle sager, der vedrører
ældre borgeres forhold i GK.
På dette grundlag er der mellem GK og ÆR indgået en samarbejdsaftale, der beskriver:
•

at de to parter har et fælles ansvar for en konstruktiv dialog

•

at forudsætningen for god rådgivning er, at ÆR inddrages i de enkelte sager, når de er på et
forberedende stadie.

Informationer om rådets arbejde kan løbende følges på Gribskov Kommunes hjemmeside:
www.gribskov.dk – søg Ældrerådet.
Ældrerådets arbejde i 2019
Mange udfordringer og organisatoriske ændringer i Byrådet og i fagudvalg har betydet, at den
forventede dialog har haft svære vilkår. Et stort tidspres har vanskeliggjort mulighederne for god
rådgivning i tide.
De vigtigste beslutninger i 2019 har været:
•

Byrådets beslutning om, at omorganisere hjemmehjælp og hjemmepleje og i den forbindelse
af budgetmæssige grunde at forringe kvalitetsstandarderne ganske væsentligt.

•

Byrådets beslutning om at afvikle Toftebo og erstatte Toftebo med indretning af 12
"fleksible, rehabiliterende" pladser på Helsingegården (Søstien)

To beslutninger, som ÆR er meget betænkelige ved. Det førte til, at ÆR følte sig foranlediget til at
sende et åbent brev til byrådet den 21-10-19 (se www.gribskov.dk).
Det åbne brev har ikke påvirket Byrådets beslutninger, hvilket ÆR med stor bekymring har taget til
efterretning.
ÆR har holdt 14 møder i 2019, og der blev afgivet høringssvar i 34 sager.
ÆR har haft to dialogmøder hvor alle medlemmer af ÆR og ÆSS var indbudt og et møde med
formanden for ÆSS.
Endelig har ÆR haft et møde med borgmesteren i forbindelse med de store besparelser, der blev
vedtaget i budgettet 2020-23. ÆR forholdt sig her kritisk til de store besparelser på ældreområdet.
Medlemmer af ÆR har med godt resultat deltaget i dialogmøder om Demensstrategien samt
arbejdsgrupper vedrørende tillæg til værdighedspolitikken om ensomhed og Gribskov Kommunes
webtilgængelighed.
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Øvrigt samarbejde
ÆR fortsætter samarbejdet med Faglige Seniorer og Ældresagen om en fælles indsats på de
relevante områder, der berører de ældre i Gribskov Kommune.
Samarbejdsparterne holdt et velbesøgt informationsmøde i Græsted Kro om besparelserne på
ældreområdet.
ÆR har ligeledes haft kontakt til flere pensionistforeninger og har fået input til ÆR`s arbejde.
ÆR er repræsenteret i Regionsældrerådet sammen med de øvrige ældreråd i regionen. Herudover er
ÆR medlemmer repræsenteret i ”Nordgruppen” der består af ni andre nordsjællandske ældreråd.
I Regionsældrerådet og Nordgruppen henter ÆR inspiration og deltager i erfaringsudveksling inden
for ældreområdet.
ÆR har deltaget i to konferencer og to temamøder i Danske Ældreråds regi, nemlig konference om
”Inddragelse og samskabelse” og ”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens
borgernære velfærd?” samt temamøde om ”Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal
budgetlægning” og ”Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.”
Her henter ÆR hentet viden og inspiration til det videre arbejde.
Med henblik på den kommende dialog om velfærdsteknologi har medlemmer af ÆR besøgt ”Det
hjælpsomme hjem” i Odense. Udstillingen viser de hjælpemidler og teknologier, der findes i
øjeblikket. Der er mulighed for at prøve hjælpemidlerne og få hjælp og rådgivning af faguddannet
personale. Et givende og interessant besøg.
ÆR deltog i Seniorfestivallen i Kulturhavn Gilleleje. ÆR havde mulighed for at møde borgerne og
delagtiggøre dem i rådets arbejde.
I november havde ÆSS og ÆR besøg af læge Finn Kamper-Jørgensen fra Fredensborg Ældreråd.
Finn Kamper Jørgensen fortalte om sammenhængende patientforløb, sundhedsaftalen samt
udviklingen og de forhold, der betyder noget i forbindelse med det sammenhængende patientforløb.
Finn Kamper-Jørgensen er formand for forebyggelsesrådet i Fredensborg Kommune.
Demensstrategi, værdighedspolitik.
Byrådet vedtog den 21. maj 2019 en demensstrategi for Gribskov Kommune.
Demensstrategien blev dog ikke udmøntet i handlinger. Med det vedtagne budget for 2020, er
indsatsen nedprioriteret. Byrådet besluttede en besparelse på 900.000 kr. på den særlige
demensindsats. Byrådet besluttede at bevare demensdagcenter Holbohave.
Folketinget har besluttet, at kommunerne skal udforme en værdighedspolitik, der skal indeholde
emnet ensomhed. ÆR har i samarbejde med administrationen udarbejdet et tillæg til
værdighedspolitikken om ensomhed.
Det nære sundhedsvæsen
ÆR har deltaget i kommunens dialogmøde primo 2019 om oprettelse af et sundhedshus i GK.
ÆR har anbefalet, at et sundhedshus skulle styrke samarbejdet mellem praktiserende læger, borger,
kommune og hospital. ÆR har anbefalet, at så mange behandlinger som muligt skal foregå så tæt på
borgernes hjem som muligt, og har peget på vanskeligheder ved at opretholde en tilstrækkelig
kvalitet i behandling og pleje.
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Budgetaftalen, der blev vedtaget i november 2019, indeholder store forringelser på ældreområdet.
ÆR har frarådet de forringelser, der er sket for de svageste borgere i kommunen.
Frekvensen af rengøring og personlig pleje er de områder, der især er ramt.
ÆR er stærkt bekymret over vedtagne opstramning af visitationskravene til den enkelte borger.
Indsatsområder 2020 – 2021
ÆR vil i 2020 sætte det fælles ansvar for en konstruktiv dialog i fokus.
Dialogen skal tage udgangspunkt i de områder, der er væsentlige for ældres trivsel og for at sikre, at
ÆR inddrages i de væsentlige sagsområder, når de er på et forberedende stadie.
De vigtigste områder er:
•

Det nære sundhedsvæsen
Det forudsættes i Sundhedsloven, at der lægges flere opgaver ud til kommunerne. ÆR skal
fra begyndelsen være med i dialogen om, hvordan det skal lykkes at få et mere
sammenhængende sundhedsvæsen.

•

Etablering af pladser i plejen
ÆR vil arbejde for, at der etableres et nødvendigt og tilstrækkeligt antal rehabiliterende
pladser, midlertidige pladser, akutpladser, ventepladser og aflastningspladser.

•

Borgerrettet- og patientrettet forebyggelse
ÆR vil arbejde for, at der igangsættes initiativer indenfor området.

•

Demensindsatsen
Byrådet har vedtaget en demensstrategi. ÆR vil arbejde for, at der sker en udmøntning til
glæde for de demente borgere og deres pårørende.

•

Nye boligformer
ÆR af den opfattelse, at fremtidens boliger i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, skal
tænkes ind i en forebyggelsessammenhæng med henblik på at forebygge ensomhed, tab af
funktionsevner og behov for pleje hos de kommende generationer af ældre. ÆR vil holde
kommunen op på, at der sikres et differentieret udbud af forskellige boligtyper.

Ældrerådet har følgende medlemmer:
Formand Torben Møgelhøj
Næstformand Karenmargrete Dencker
Sekretær Annelise Torne Zinck
Kasserer Kirsten Boldsen Ambus
Nanna Westergård-Nielsen
Leif Dræbye
Claus Sætter-Lassen
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