
 

Referat af møde i ældrerådet i Svendborg Kommune 05.03.21 

 

 

 

Afbud: Mette Højlund Carlsen, Margit Lolk, Lisbeth Svensmark 

Hulgaaard, Lars Johannes Kristensen,  

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt 

 

2. Gensidig orientering.   

Fra Formand Bent Aage Rasmussen 

• Bent Rasmussen deltager i ansættelsesudvalg i forhold til 

geriatrisk overlæge 

• Bent opfordrer ældrerådets medlemmer til at gøre op med sig 

selv om de genopstiller til næste ældrerådsvalg, da det kan 

have betydning ift opstilling af nye ældrerådsmedlemmer 

• Ældrerådet skal på næste møde drøfte ønsker til 

budgetudvidelse på ældreområdet 

• Hilsen fra Ældrerådet på Langeland og på Ærø 

 

Fra Ældrerådets medlemmer 

• Anette Thysen valgt til bestyrelsen i Danske Ældreråd fra region 

syd. 

 

Fra Svendborg Kommune, Ældrechef Kirsten Vie Madsen 

 

• Der har ikke været Coronaudbrud på plejecentre siden ca. 

01.02.21 

Der har været udbrud i hjemmepleje Vest, som nu ligner det er 

klinget af 

• Ift vaccine kan Svendborg Kommune hjælpe indkaldte borgere 

til at bestille tid og til transport, hvis borgeren ikke kan det 

selv. Status er: 

o Plejecenter beboere – alle vaccineret 

o Hjemmehjælpsmodtagere – 13% mangler 

o Borgere over 80 år 10 % mangler 

I dag opstarter Svendborg Kommune som den første kommune 

på Fyn hjemmevaccine af borgere, der ikke kan komme ud af 

hjemmet 

• Aktivitetscentre har været lukket siden jul, aktivitets-

medarbejderne har besøgt de borgere der har haft størst behov 

i hjemmet. 

• Fælles besøg ifb forebyggende hjemmebesøg har ikke 

kunnet fungere i 2020 – Svendborg Kommune har derfor 

ekstraordinært ansat 2 medarbejdere til at gennemføre 

individuelle besøg ind til sommerferien 

• Undervisningsforløb for den øverste ledelse af 

værdighedsrejseholdet er afsluttet. Ældrerådet orienteres 

særskilt om dette 

• Projekt FRIRUM opstartet 01.03.21. Formålet er at give 

pårørende et frirum og borgere med demens et udvidet tilbud. 

Projektet går ud på at: 

• Gæstepladser på Bryghuset Svendborg Demensby 

omdannes til borgere med demens til aflastningsophold. 
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Opholdet kan fx tilrettelægges som rullende 

aflastning hver ottende uge, eller som akut 

eller planlagt aflastning. 

• Etablere en oplevelsesbus i dag- og aftentimer samt 

weekender til borgere med let til moderat demens, som er 

vanskelige at nå, da de ikke ønsker at indgå i tilbud 

sammen med dårligere borgere med demens. 

• Tilbyde hjemmeaflastning dag/aften/weekend, hvor frivillige 

fra Røde Kors og Ældre Sagen klædes på til at være 

’husven’. Igennem jævnlig kontakt med borgeren med 

demens og dennes pårørende opbygger husvennen en 

tillidsfuld og tryg relation til begge og kan træde til i 

situationer, hvor der er behov for aflastning i hjemmet 
• Projekt STØTTE TIL LIVET er opstartet 01.03.21. Det er et 

kompetenceudviklingsprojekt for hjemmeplejens medarbejdere, i 

forhold til at sikre at borgeren i et fagligt og professionelt 

perspektiv kommer i centrum. 
• Ældreområdet har stort merforbrug i 2020 og der er her i 

starten af 2021 pres på både fritvalgspulje og ventelistegaranti til 

pleje og demensboliger.   

 

 

3. Vigtige datoer/Anne-Marie Strauss 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

23.03.21 Webinar om Sundhedsaftale Alle 

10.05.21 Danske Ældreråd repræsentantskabsmøde 

på Nyborg Strand, kun for 

stemmeberettigede. Svendborg Ældreråd 

har to stemmer. 

To stemmer 

berettigede 

04.05.21 Dialogmøde med SSU  Alle 

 

Dem der ønsker at deltage i webinaret den 23.03.21 bedes 

snarest sende mail til Anne-Marie Strauss, så tilmelder Anne-

Marie så det bliver den økonomiske billigste løsning 

 

 

4. Gennemgang af dagsorden til Social og 

Sundhedsudvalgets 09.03.21/Bent Rasmussen 

Ældrerådet drøfter dagsorden og afgiver eventuelt høringssvar. 

 

Dagsorden drøftet. 

 

Johnna Jørgensen spørger ind til det sociale frikorts udbredelse. 

Kirsten Vie Madsen har efter mødet undersøgt det og fået 

følgende svar fra Socialchef Hasse Jacobsen 

Der har ikke været det store antal ansøgere og forholdsvis få, 

der har været inden for målgruppen. Når det ikke er udbredt 

bedre, har vi et behov for en forstærket formidlingsindsats. Det 

har vi lagt op til drøftelse i udvalget på kommende møde med 

forslag om en række tiltag for at øge udbredelsen. 

 

Beslutning: 

Der skrives ikke høringssvar 
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5. Vedr. Valg til Ældreråd 2022-2025 

Ældrerådet har nedsat en arbejdsgruppe for valg til 

Ældrerådet november 2021 med repræsentanter fra Ældrerådet. 

Repræsentanterne er: 

• Bent Aage Rasmussen 

• Anne-Marie Strauss 

• Johnna Jørgensen 

• Elsebeth K. Giessing 

I arbejdsgruppen deltager også Kirsten Vie Madsen og Maria 

Rudbæk Bernhard. Kim Bremer Christoffersen, chef for 

direktionssekretariatet, deltager ad hoc.  

 

Valgform 

Arbejdsgruppen har gennemgået muligheder for afholdelse af 

valg til ældrerådet. Arbejdsgruppen indstiller, at Ældrerådsvalget 

foregår som delvist fremmødevalg. Det er samme valgform som 

ved valget i 2017. 

Begrundelsen er, at der er stor forskel på budget ved 

fremmødevalg og delvist fremmødevalg. Et fremmødevalg er i 

runde tal dobbelt så dyrt som delvist fremmødevalg. Derudover 

stilles der skærpede krav til fremmødevalg. Bl.a. kræver det i 

flere tilfælde leje af lokaler til valghandling. Desuden kræver det 

et stort antal af valgtilforordnede. Delvis fremmødevalg kan 

afholdes uden fuld bemanding på valgstederne. 

 

Procesplan 

Arbejdsgruppen vil udarbejde en detaljeret procesplan for 

Ældrerådsvalget. I den forbindelse bedes Ældrerådet drøfte og 

beslutte: 

 

1. Opstillingsmøder: Fordele og ulemper ved et eller flere 

opstillingsmøder. Der kom ikke mange deltagere til de fire 

opstillingsmøder i 2017. 

Der er forslag om ét møde fx i midtbyhallen eller Skallen 

med en sandwich og en øl/sodavand.  

Har man svært ved transport kan man meddele det – og der 

kan findes en løsning.  

Forslag om et trækplaster ved opstillingsmøderne. Fx Det 

gode madhus præsenterer deres mad. Stande med 

præsentationer. 

 

2. Kommunikationsplan: Arbejdsgruppen udarbejder 

kommunikationsplan. Herunder oprettelse af Ældrerådets 

facebookside, informationsfoldere, kandidatmateriale mv. 

 

3. Frivillige: Ældrerådet kan med fordel allerede nu tænke i, 

hvilke muligheder de ser for rekruttering af frivillige. Fx 

Seniorakademiet, Seniorværkstederne og andet. 

 

Indstilling: 

Arbejdsgruppen indstiller, at Ældrerådet træffer beslutning om  

• valgform ved valg til Ældrerådet 2021 

• opstillingsmøder 

samt drøfter  

• proces- og kommunikationsplan 

• rekruttering af frivillige  
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Bilag 

Procesplan  

 

Ældrerådet drøfter oplæg.  

 

Det er vigtigt at dem der hjælper på valgstederne kan tage 

de ældrepolitiske drøftelser og ved noget om 

ælderådsarbejde 

 

Punktet drøftes videre på kommende ældrerådsmøder 

 

Beslutning: 

Ældrerådet beslutter at Ældrerådsvalget i 2021 skal 

afholdes som delvist fremmøde valg. 

Der afholdes et opstillingsmøde centralt i kommunen, hvor 

der inviteres på øl/sandwich og hvor der i annonceringen 

skrives, at man skal kontakte ældrerådet hvis man har 

brug for transport. 

 

Det aftales at der skal udarbejdes en folder, der beskriver 

hvordan man skal forholde sig ift at stille op til 

ældrerådsvalget, hjælpe ved ældrerådsvalget og stemme 

ved ældrerådsvalget 

 

 

4. Afholdelse af politisk valgmøde 

Forslag om samarbejde om valgmøde forud for Byrådsvalg. Fx 

med Ældre Sagen, hvor alle byrådets partier inviteres til at 

komme med et bud på ældrepolitik og deltage i panel, hvor 

borgerne kan stille spørgsmål 

 

Beslutning: 

Ældrerådet vil gerne afholde valgmøde. Bent Rasmussen 

kontakter ældresagen for at høre om de vil være med. Punktet 

tages på kommende møde 

 

5. Kommende møder 

 

Dato Emne Sted 

 

07.04.21 kl. 10.00   

29.04.21 kl. 10.00   

04.06.21 kl. 10.00   

 

 

Kommende emner 

 

 

6. Eventuelt 

 

For referat 05.03.21 

 

Kirsten Vie Madsen 


