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Årsberetning 2021

Medlemmer af Ældrerådet:
Niels Jørgen Nielsen, formand
Ole Wiil, næstformand
Tom Øhlenschlæger
Hanne Plesner
Rigmor Jensen
Jette Berggreen
Ole Wiil
Agnes Clausen
Jonna Korsgaard Lauritsen
Idgen Rose
Kristian Sigaard
Anette Mandahl-Barth
Ketty Bundgaard
Ejner Frost

Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område.
Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der er omfattet af reglerne om
inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.
Det er ved lov bestemt, at Ældrerådets medlemmer oppebærer diæter og
udgiftsgodtgørelse på lige fod med byrådsmedlemmer.
Medlemmer af Ældreråd har mulighed for at fraskrive sig modtagelsen af diæter eller
udgiftsgodtgørelse, da dette i enkelte tilfælde kan have betydning for størrelsen af de
pågældendes sociale ydelser.
Det er op til den enkelte kommune i samarbejde med Ældrerådet at fastlægge de
nærmere regler for rådets virke. Formålet hermed er, at borgerinddragelsen på
ældreområdet kan tilpasses de lokale forhold i den enkelte kommune.
Ældrerådet har repræsentanter i følgende råd og grupper:
DANSKE ÆLDRERÅD
Rådet er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne.
DANSKE ÆLDRERÅD’s højeste myndighed er repræsentantskabsmødet.
DANSKE ÆLDRERÅD’s bestyrelse består af 11 medlemmer fra ældreråd i alle landets
98 kommuner.
Regionsældreråd i Region Syddanmark
Ældrerådene i Region Syddanmark har besluttet at oprette et Regionsældreråd. Rådet
er sammensat af 2 repræsentanter fra hvert af de 22 ældreråd i Region Syddanmark.
Fra Varde Kommune deltager formand og næstformand i Regionsældrerådets møder.
Der afholdes 1-2 årlige møder.
Styregrupper/følgegrupper/arbejdsgrupper
Formanden er medlem af styregruppen for Rådgivnings- og aktivitetscenter Sydvest
(Et samarbejde mellem Varde, Esbjerg og Fanø kommune)
Formanden er medlem af Demensalliancen.

Møder
Ældrerådet afholder normalt møde hver måned, undtagen juli. Der er i 2021 afholdt 8
fysiske møder og 3 møder via mail.

Dialogmøder
Der afholdes dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed hvert år.
Dialogmødet i 2021 blev afholdt den 2. september, hvor der blev foretaget en
drøftelse af:
- budget 2022-2025
- Faglighed/travlhed på plejehjemmene
- Venneforeninger
- Ældrerådets arbejde
- Ældrerådsaget.

Høringssager m.m.
Ældrerådet har bl.a. haft følgende sager til høring:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anvendelse af omstillings- og demografipuljen 2022
Disponering af puljen ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”
Ny ledelsesstruktur på Ældreområdet
Udbud på stomiprodukter
Udbud på bleer med bevilling
Forslag til budget 2022
Høringssvar til Region Syddanmarks akutplan
Brugertilfredshedsundersøgelse på de kommunale plejecentre 2021
Udbud på synoptiske hjælpemidler
Udbud på genbrugshjælpemidler

Orienterings- og efterretningssager
Ældrerådet har endvidere haft et stort antal orienteringsager fra Udvalget for Social
og Sundhed på dagsordenen.
Temadage, kurser, konferencer m.v.
Rådet har i 2021 deltaget i følgende arrangementer:
•
•

Dansk Ældreråds konference den 25. oktober
Repræsentantskabsmøde den 16. juni.

Information om Ældrerådet
Ældrerådet udgav i løbet af foråret 2019 en pjece for funktionsperioden 2018-2021
om rådets formål, opgaver og sammensætningen.
Formand og medlemmer af rådet har i årets løb været ude at fortælle om rådets
arbejde i pensionistforeninger, på plejecentre m.m.

Ældrerådets mødekalender samt referater fra Ældrerådets møder kan ses på Varde
Kommunes hjemmeside under ”Råd og nævn”.
Ældrerådet har godkendt denne årsretning den 24. februar 2022.

