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Formanden har ordet
Så er der gået endnu et år. Det har været et spændende år –
ikke mindst fordi Ældrerådet efter valget fik fire nye medlemmer ind.

Der har været og kommer endnu flere opgaver, som Ældrerådet må sætte sig grundigt ind i, men der er opstået en
arbejdskultur i Ældrerådet, som også giver plads til de enkeltes særstandpunkter, som til gengæld medfører et mere alsidigt debatforum.
De store økonomiske problemer med besparelser først på året
på kr. 35. mio og senere på kr. 70 mio har også kunnet mærkes på Ældreområdet, og vi er ikke helt enige med politikerne og forvaltningen om, at klippekortordningens ophør på
plejecentrene ikke er en besparelse, og derfor vil Ældrerådets
påstand være, at besparelsen på Ældreområdet er kr. 2 mio
større, end det fremgår af budgettet. Det mest beklagelige er
dog, at man fratager de allersvageste borgere en halv times
individuel aktivitet eller særlig omsorg om ugen – selv om
kommunen stadig modtager disse puljepenge – nu bare over
bloktilskuddet, hvor man så ikke længere er tvunget til at
bruge pengene til netop denne opgave.

Formanden har ordet

Der er ingen tvivl om, at arbejdets omfang i Ældrerådet er
kommet som en overraskelse for de fleste nye, og vi oplevede
da også, at en af de nye rådsmedlemmer efter 4 mdr. valgte at
trække sig af helbredsmæssige årsager. Det kan vi andre kun
beklage, da det altid er et tab, når man først har lært hinanden at kende. Derfor ønsker vi alle Hans Chr. V. Larsen alt
godt i fremtiden og til gengæld ønsker vi Annegrete Kampmann velkommen til arbejdet i Ældrerådet.

3

Formanden har ordet

Ældrerådet har løbende oplevet forringelser på Ældreområdet ikke kun på plejecentrene, men også i hjemmeplejen, og vi
finder, at det nu er tvingende nødvendigt at gøre opmærksom
på, at selv om Halsnæs kommune ligger meget dårlig i statistikken med hensyn til helbredstilstanden hos vore borgere,
bruger man mindre end gennemsnittet på landsplan pr. borger over 65 år. Det hænger ikke sammen.

Aktivitetscentret Paraplyen i Hundested
Ældrerådet har fulgt udviklingen i Paraplyens Hundestedafdeling tæt. Vi har fået mange henvendelser fra skuffede borgere, som havde forventet, at det blev et aktivitetscenter, hvor
man kunne gå hen, når man havde lyst til at møde andre borgere, og hvor man kunne deltage i værkstedsarbejde, alt efter
lyst eller behov. Sådan er det bare ikke blevet.
Ideen med en bogcafé blev taget af bordet i begyndelsen af
året på grund af økonomien. Ældrerådet havde gjort opmærksom på, at såfremt caféen skulle være åben for alle borgere,
som besøgte Biblioteket, kunne man ikke bruge midler fra
Værdighedspuljen til dette. Disse midler kan kun bruges til
aktiviteter for ældre borgere.
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Ældrerådet har dog hele tiden været kritisk over for denne
del af projectet, idet det ikke var tilrettelagt som en del af de
ældre borgeres aktivitet med hensyn til brug af køkken m.v.
Derfor er der ikke cafémulighed for de borgere, som deltager i
de fastlagte aktiviteter. Det betyder, at det væsentlige sociale

Aktivitetscentret Paraplyen i Hundested
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Aktivitetscentret Paraplyen i Hundested

element ved at sidde og snakke sammen over en kop kaffe
med kage eller få sig en bid mad - som i Paraplyen i Frederiksværk - er helt udelukket.
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Her i slutningen af 2018 er der endnu ikke opstartet etablering af det Træningslokale, som var en af hovedelementerne.
Der er heller ikke påbegyndt etablering af det køkken, hvor
der kunne foregå forskellig typer af madlavning, blandt andet
madlavning for mænd, som man havde efterlyst.
Man kan undre sig over, at man ikke er kommet i gang, selv
om der foreligger økonomiske midler.
Derimod er de to store lokaler, som var tiltænkt forskellige
aktiviteter i fuld gang. Dog er det begrænset, hvor mange
aktiviteter, der kan forefindes ad gangen, idet man ikke har
en effektiv adskillelse i mindre rum. Men de borgere som har
tilmeldt sig de programsatte aktiviteter synes glade for disse.
Der er også oprettet bordtennislokale, dog ikke i forbindelse
med de andre lokaler.
Der er ansat to dygtige medarbejdere, som igangsætter og
støtter borgerne i deres udfoldelser. Det er dog medarbejdere
som har base i Frederiksværk og den ene er ikke på fuld tid.
Derudover forefindes der en del frivillige medarbejdere, som
gør et stort stykke arbejde. Det er også dem, der servicerer
borgene, hvis man har spørgsmål.
Den store begrænsning af faciliteterne, er en væsentlig årsag
til, at stedet endnu ikke kan betragtes som et levende socialt
samlingspunkt for byens ældre borgere, som har været efterlyst i mange år. Ældrerådet vil følge udviklingen tæt.

Klippekort på Plejecentrene
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Nedlæggelse af Centerrådene på Plejecentrene

Nedlæggelse af Centerrådene på
Plejecentrene
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I juni måned besluttede Byrådet, at nedlægge Centerrådene,
idet man mente, at disse ikke fungerede hensigtsmæssigt.
Tidligere havde de været lovpligtige, men dette gjaldt ikke
mere.

Der havde været en del modstand imod at nedlægge dem, og
Ældrerådet havde gjort opmærksom på, at såfremt man gjorde dette, var Plejecentrene det eneste sted i den kommunale
opbygning, at man ikke havde et demokratisk organ.

Ældrerådet havde dog et par år påpeget, at der ikke fandt en
effektiv oplysning sted i forbindelse med valg af pårørende, og
der var i de senere år sket en glidende udvanding af beslutninger, som ellers lå i Centerrådenes regi. Med hensyn til beboerrepræsentation, er Ældrerådet ganske enig i, at det kan knibe
med deltagelse af aktive beboere, idet beboerne blive stadig
dårligere og dårligere, når de kommer på plejecentre, men det
er dog lykkedes de fleste Plejecentre at mønstre mentalt friske beboere til opgaven. På et af Plejecentrene er det en beboer, som i mange år har været formand for Centerrådet.
Forvaltningen havde foreslået, at disse Centerrådsmøder blev
erstattet af dialog- og orienteringsmøder efter behov. Men
politikerne besluttede, at der skulle udarbejdes en afløsning
med demokratisk indhold, og i den forbindelse blev der nedsat
en arbejdsgruppe med en bred repræsentation fra plejehjemssektoren og Ældrerådet sagde ja til at have en repræsentant
siddende i denne arbejdsgruppe. De havde deres første møde i
december måned, og arbejdsgruppen skal gerne kunne fremlægge et udkast for Byrådet i marts måned 2019. Indtil der

Nedlæggelse af Centerrådene på Pejecentrene

Plejecentrene selv, gjorde opmærksom på, at det var meget
svært at få beboere til at fylde de to pladser ud, der var reserveret beboerrepræsentanter, og de mente også, at det var
svært at få pårørende til at melde sig til de to pladser, som var
reserveret dem.
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Ophør af Klippekortordning på Plejecentrene

er fundet en ny struktur for demokrati og medindflydelse på
Plejecentrene, fungerer Centerrådene stadig. For Ældrerådet
er der ikke tvivl om, at politikerne ønsker, at der forbliver en
demokratisk proces på Plejecentrene.
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Ophør af Klippekortordning på
Plejecentrene
I 2017 blev klippekortordningen indført på Plejecentrene. Det
betød, at hver enkelt beboer skulle have ret til ½ times ekstra
hjælp om ugen. Beboeren kunne selv vælge, hvorledes denne
½ time skulle bruges. Man kunne også spare de ½ timer op til
f.eks. 1 time hver 14. dag eller 2 timer hver måned. Så var der
mulighed for at komme en tur ud af huset.
Der blev tilført Halsnæs kommune kr. 2 mio. om året til ordningen. Administrationen af ordningen blev overladt til det
enkelte plejecenter, og Ældrerådet konstaterede, at ordningen
blev administreret meget forskelligt. Ældrerådet fandt det
kritisabelt, at man på et plejecenter opfordrede de beboere,
som ikke ønskede at gøre brug af denne ½ time, til at meddele
dette, så andre kunne gøre brug af midlerne. Dette var stik
imod reglerne, ligesom det ikke var meningen at indføre store arrangementer for disse midler. Et andet plejecenter havde
indført et meget enkelt system, idet alle beboerne stod på en
liste, og efterhånden, som den enkelte havde fået tilgodeset
sin ydelse, blev der sat kryds på den ophængte liste på hver
afdeling – en enkel og effektiv ordning. Her hørte man heller
ikke medarbejderne klage over, at ordningen krævede mange
ekstra ressourcer.

Pr. 31.12.2018 ophørte dette tilskud til klippekortet på Plejecentrene som et project med Puljepenge, og beløbet ville
fremover blive tildelt kommunen via bloktilskuddet, som altså pr. 01.01.2019 blev forhøjet med dette beløb. Nu var der så
ikke mere krav om, at beløbet skulle gå til denne ordning, og
fra samme dato nedlagde kommunen ordningen. Det vil sige
at den enkelte beboer blev frataget denne ydelse, uanset hvad
den bestod i.

Tilsynsrapporter

Det var desværre præcis det samme, som skete året før
omkring nedlæggelsen af klippekortet til de hjemmeboende.
Ældreministeren har på et tidspunkt udtalt, at hun da forventede, at man fortsatte ordningen, selv om pengene nu blev
udbetalt over bloktilskuddet, men vi må i Ældrerådet erkende, at det gør man ikke. Ældrerådet har prøvet på at overbevise politikerne om, at dette er kritisabelt, men man har valgt
at følge forvaltningens anbefalinger, og på denne måde bruge
pengene - som var tiltænkt Ældreområdet - til måske andre
områder i kommunens budget – ingen ved, hvad de går til.

Tilsynsrapporter
I 2017/2018 blev de lovpligtige Embedslægetilsyn nedlagt.
Der er efterfølgende oprettet en ny instans, som kun tilser
100 plejecentre årligt, men Ældrerådet er orienteret om, at
såfremt de får henvendelser om kritisable forhold, vurderer
de alle disse henvendelser, og såfremt det er relevante oplysninger, aflægger de efterfølgende et tilsyn på det pågældende
plejecenter.
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Tilsynsrapporter
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Denne mulighed er ikke kendt i offentligheden, men Ældrerådet, som er særdeles bekymret over nedlæggelsen af
Embedslægen tilsyn, føler at denne mulighed skulle være
oplyst, men vi kan samtidig se, at organisationen så ville
drukne i klageskrivelser - og omvendt, såfremt Ældrerådet
ville henvende sig, kunne det medføre en meget anspændt
holdning i samarbejdet med forvaltningen og måske også
- om ikke alle – så med nogle politikere fremover. Det er jo

heller ikke hensigtsmæssigt. Vi må dog erkende, at der har
været mange problemer i Halsnæs Kommune i de senere år på
plejecentrene, som har medført konsulentundersøgelser både
i 2016 og 2017. Det har kostet kommunen over 1 mio. kr.

Ophør af Ældrerådgiver

Ophør af Ældrerådgiver

I forbindelse med Budgetlægning for 2019 havde Byrådet
besluttet at spare den deltidsansatte Ældrerådgiver væk.
Ældrerådet var lidt ærgerlig over dette, idet der var en del
ældre borgere, som havde fået hjælp af denne person, og det
var godt for medlemmerne af Ældrerådet at kunne henvise
til denne funktion, når vi fik personlige henvendelser. Denne
funktion havde aldrig fået den betydning i Halsnæs kommune, som man havde haft i andre kommuner, hvor man havde etableret en Borgerrådgiver, som var fuldtidsansat for alle
borgerne i kommunen, og som havde en helt selvstændig placering i det kommunale system - som en slags ombudsmand.
Det havde vi anbefalet, men man havde kun kunnet blive enig
om en Ældrerådgiver.

Hegnet omkring Demensboligerne på
Hundested Plejecenter
I den første periode af det nye Ældreråds arbejde, blussede
drøftelsen igen op omkring Hegnet på demensafsnittet, og da
der jo var 4 nye medlemmer, blev alle opfordret til at besøge stedet og vurdere situationen. Herefter tilsluttede næsten
hele Ældrerådet sig den holdning, som det tidligere Ældreråd
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Hegnet omkring Demensboligerne på Hundested Plejecenter

havde haft: At det var nødvendigt med dette hegn af hensyn
til beboernes sikkerhed - på grund af stedets beliggende lige
ned til vandet og den korte afstand til Lynæs havn.

Kvalitetsstandarder

I slutningen af 2017 vedtog byrådet, at disse skulle bortfalde
fra 01.01.2018. Ældrerådet havde frarådet dette, idet borgere
herved havde sværere ved at bevare overblikket over, hvad de
havde ret til. Samtidig ville det være nødvendigt at udarbejde
nye hæfter ved lovændringer og rene kommunale ændringer.
I slutningen af 2018 vedtog man nogle ændringer i kvalitetsstandarderne, men Ældrerådet finder stadigvæk ikke, at man
giver den maksimale orientering til borgerne, og det var jo
intentionen med indførelse af de lovpligtige Kvalitetsstandarder. Vi har derfor besluttet, at vi vil følge dette op i 2019.

Kvalitetsstandarder

I 2017 fik man nye kvalitetsstandarder, der udgøres af 7
hæfter omhandlende hvert sit område. Men man fortsatte
sideløbende med at have de tidligere kvalitetsstandarder til
rådighed.
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Flextrafik
I første halvår besluttede Byrådet at sætte Flextrafikkens
starttakst op fra kr. 24 til kr. 36.

Flextrafik

Starttaksten gælder de første 10 km, og derefter betaler man
kr. 2 pr. km. Det betyder meget for borgerne i en kommune
som Halsnæs, hvor lokalområderne ligger langt fra hinanden.
Skal borgere fra Hundested til rådhuset, speciallæger m.v. er
der ca. 12 km, og det betyder, at sådan en tur pludselig koster
kr. 48 imod tidligere kr. 36 – og det er hver vej.
Det blev begrundet med, at der blev flere og flere, der benyttede sig af denne mulighed, og det blev derfor en for stor udgift
for kommunen. Dette gælder borgere, som ikke er blevet visiteret til genoptræning.
Hertil måtte Ældrerådet gøre opmærksom på, at politikerne netop henviste til den ret billige Flextur, da man i sin tid
omlagde busnettet for ca. 3 år siden. Nu er denne løsning ikke
acceptabel mere. Tænk bare på, hvad det koster, hvis en borger i Ølsted er nødt til at bruge Flextrafik til Hundested, hvor
de fleste aktiviteter i Sundhedshuset nu er lagt. Det bliver 80
-90 kr. pr. tur.

Puljepenge
I de senere år har Halsnæs Kommune modtaget en del puljepenge til Ældreområdet, som for nogles vedkommende er øremærket personalet i Ældreplejen. Det drejer sig om følgende:
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2016 Værdighedspuljen på godt kr. 6 mio., hvor ca. 2 mio
blev afsat til styrkelse af personale i Ældreplejen. – Denne
vil fra fra 01.01.2020 blive udbetalt over bloktilskuddet.

•

2016 Klippekortordning til hjemmeboende svage ældre
kr. 900.000 – Denne overgik til udbetaling via bloktilskuddet den 01.01.2017, hvorefter ordningen bortfaldt
for borgerne.

•

2017 Klippekortordning til beboere på Plejecentrene i alt
2 mio.– Denne overgik til udbetaling via bloktilskud den
01.01.2019, hvorefter alle aktiviteter betalt af ordningen
ophørte.

•

2018 ”Bedre bemanding i Ældreplejen” på godt kr. 6 mio.
– Denne vil også på et tidspunkt gå over til udbetaling via
bloktilskud.

Puljepenge

•
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Konferencer og Temadage

Konferencer og Temadage

Danske Ældreråd udbyder hvert år både Konferencer og
Temadage for Ældrerådene, for at medlemmerne kan blive så
kompetente som muligt inden for ældreområdet.
Der afholdes Heldagskonferencer både forår og efterår samt
Temadage også forår og efterår.
Desforuden afholdes der hvert forår et møde for formænd og
næstformænd. Både Temadagene og mødet for formænd og
næstformænd er regionsopdelt. Konferencerne er på Landsplan.

Forår 2018:
•

Temadag med overskriften: Retsgrundlag og arbejdsopgaver for Ældre-/Seniorråd.

•

Ældrepolitisk Konference med overskriften: Har vi et
værdigt samfund at blive ældre i?

Efterår 2018:
•

Temadag med overskriften: Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m.

•

Ældrepolitisk konference med overskriften: Det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne?

I Halsnæs Ældreråd sætter vi stor pris på disse konferencer
og Temadage, da oplægsholderne altid er meget kompetente fagfolk, så vi går altid hjem med følelsen af at være blevet
opdateret inden for lovgivningen og de specielle fagområder.
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Konferencer og Temadage
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Eksterne samarbejdspartnere

Vi vil ikke her undlade at sige tak til politikerne for den
måde, man igennem mange år har prioriteret det beløb, som
man modtager fra staten til drift af Ældrerådet. Her i Halsnæs kommunen bruger man det tildelte beløb fuldt og helt
til opgaven. Det betyder, at alle Ældrerådsmedlemmerne kan
deltage i alle disse Konferencer og Temadage. Det sætter vi
stor pris på. - Det er ikke alle Ældreråd, der har den samme
mulighed.

Eksterne samarbejdspartnere
Danske Ældreråd
En paraplyorganisation for alle landets Ældreråd. Der er årlige
repræsentantskabsmøder, hvor der bliver indvalgt repræsentanter fra Landets Ældreråd til bestyrelsen. De forvalter samarbejdet med Folketinget, og yder en god juridisk rådgivning til
Ældrerådene. Samtidig tilrettelægger de årlige konferencer og
Temamøder, hvor der gøres brug af virkelige kompetente personer og ministre som oplægsholdere, så Ældrerådet hele tiden
bliver opdateret med det sidste nye inden for lovgivningen.

Regionsældrerådsmøder
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Der afholdes 4 møder årligt. Ved hvert møde har man udvalgt
sig et vigtigt emne, og en regionspolitiker eller en højt placeret
embedsmand inden for området forelægger sagen med plads
til efterfølgende spørgsmål og svar. Disse møder er blevet
meget værdifulde, idet Ældrerådene i Region Hovedstanden på
den måde hele tiden bliver opdateret med sidste nyt inden for

vigtige områder bl.a. de nye supersygehuse, sundhedssektoren
m.v. Her deltager formand og næstformand, men alle medlemmerne får efterfølgende tilsendt det aktuelle materiale.

Nordgruppemøder

Ældresagen i Frederiksværk og Hundested
Man er enig om, at vi varetager hver for sig vidt forskellige
opgaver og behov, men man har igennem mange år haft et
samarbejde med hensyn til Store Stikkedag, hvor Ældresagen i både Frederiksværk og Hundested hvert år arrangerer
influenzavaccination. Her bistår Ældrerådet ved servering
af Kaffe og småkager, og vi er meget glade for denne opgave, da det er en god måde at komme i dialog med borgerne.
Desuden arrangerer vi sammen ca. hvert andet år et arrangement den 1. oktober, hvor man fejrer den internationale De
Ældres Dag.

Eksterne samarbejdspartnere

Møderne finder sted 4 gange årligt, og man drøfter de generelle problemstillinger, der findes i de enkelte kommuner i det
gamle Frederiksborg Amt. Her deltager formand og næstformand og referatet udsendes til alle medlemmerne.

Ældrerådet vil her benytte lejligheden til at takke alle de
nævnte organisationer for et godt samarbejde og ser frem til
en ny periode med et lige så stort engagement.
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Ældrerådets opgaver iflg. loven

Smagspanel ”Mad til hver Dag”
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Lillian Skjødt, Ib Schaldemose og Laila Ørving er valgt til at
sidde i et Smagspanel hos ”Mad til hver Dag” i Hillerød. De
deltager i møder på stedet 3 – 4 gange årligt, hvor de tester
den mad, som vores borgere på plejecentrene og i egen bolig
modtager. Nogle gange tester de på stedet – andre gange
får de det med hjem. Vores smagsdommere er tilfredse med
maden.

Ældrerådets opgaver iflg. loven
Rådgive kommunalbestyrelsen i alle
ældrepolitiske sager

•

Skal formidle synspunkter mellem borgerne og
kommunen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører
de ældre

•

Skal høres om de rapporter fra kommunen og
embedslægen, som handler om de lovpligtige tilsyn
med plejecentrene og Hjemmeplejen

•

Kan selv rejse forslag og stille spørgsmål om alle de
forhold, der angår de ældre

•

Ældrerådet kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalesager med mindre sagerne
er af generel principiel karakter

Der er i Ministerialtidende 2011 – udgivet den 19. maj –
udsendt en vejledning om Ældreråd, og her fremgår helt
klart, at Ældrerådet skal beskæftige sig med de områder, som
Ældrerådet finder interessant og gerne vil prioritere. Og det
fremgår endvidere, at de kan beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derove

Ældrerådets opgaver iflg. loven

•
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Halsnæs Ældreråd
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Formand Poula Thrane kan kontaktes på
Email: pthrane@jubii.dk
Tlf.: 47939655
Næstformand Ib Schaldemose kan kontaktes på
Email: hisch@mail.dk
Kasserer Dennis B. Madsen kan kontaktes på
E-mail: dbmadsen@live.dk

