Årsberetning for Ældrerådet i Assens 2021
Som alle andre steder i verden har året 2020 været alt andet end normalt. For Ældrerådet betød
det, at vi aflyste 3 møder i foråret tillige med møder i andre sammenhænge.
Forvaltningen gjorde et stort stykke arbejde for at forhindre smittespredning på plejehjemmene.
Alle besøgsrestriktioner blev ihærdigt overholdt. Alligevel blev i hvert fald et plejehjem ramt af
smitten, men ved kompetent håndtering fra ledelsen udviklede det sig ikke faretruende.
På alle plejehjem påvirkede nedlukningen af besøg af pårørende og aflysning af alle andre
ugentlige tiltag de ældre. Ældrerådet blev involveret i kritikken af nedlukningen, men valgte at stå
bag kommunens håndtering af nedlukningen.
Det var opløftende at se på Facebook og i aviser, hvordan personalet på plejehjemmene gjorde en
enorm indsats for at skabe indhold i hverdagene. Yderligere gav staten penge til kommunerne,
som kunne deles ud til plejehjemmene til ekstra udflugter eller andet for at adsprede beboerne.
Ældre i hjemmeplejen har stadig mulighed for at få besøg af pårørende, men naturligvis under
hensyntagen til vedtagne restriktioner. Ensomheden har nok fyldt en del alligevel.

Resten af året holdt vi vores møder fysisk og deltog i enkelte andre temamøder.
De fleste andre møder blev aflyst, fx repræsentantskabsmødet og konferencen, som Danske
Ældreråd ellers holder hvert år. Et forsøg på at holde et repræsentantskabsmøde kun for
stemmeberettigede blev også aflyst.
Et vigtigt møde, omhandlende det kommende valg til Ældreråd, blev afholdt i Middelfart af Danske
Ældreråd i efteråret med overholdelse af alle restriktioner.
I juni var alle fynske formænd og næstformænd inviteret til møde af Danske Ældreråd om de 4 nye
mærkesager, som alle råd skal arbejde med.

En ændret tildelingsmodel har givet Assens kommune flere penge at arbejde med.
Politikerne/administrationen er i gang med at forberede nye måder at forhindre ensomhed blandt
ældre. Der indføres Plustid (for ældre med hjemmepleje) og nye daghjem/aktivitetstilbud, kaldet
Fællesskaber. I fremtiden skal meget foregå i samarbejde mellem frivilligt arbejde og kommunen.
Ældrerådet er blevet inddraget i arbejdet dels ved et møde i september med forskellige frivillige
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organisationer og oplægsholdere. Dels ved et møde i december med SSU, hvor vi var inddelt i
grupper, som bestod af ældrerådsmedlemmer og SSU-medlemmer.
Vi er begyndt at arbejde med det forestående valg til Ældreråd i november 2021. Vi foreslår
fremmødevalg og har haft det første møde med byrådssekretariatet. Vi indsender vores planer for
at skaffe personer, som kan være interesserede i at stille op som kandidater til valget. Vi vil have
et punkt på hvert møde i 2021 om valget.

Vi har i 2020 afgivet disse høringssvar:
Januar:
Kultur som drivkraft
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Serviceloven §104

Maj:
Tilskud til individuel befordring og genoptræning og vedligeholdelsestræning

September:
Teknisk blok – T01
Ønskeblok – Ø04
Ønskeblok – Ø01
Udbud af bleer og stomi

Oktober:
Kvalitetsstandard for plejeboliger (boliger på plejehjem)
Kvalitetsstandard for ældre- og handicapboliger
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November:
Udbud af parykker og toupeer
Tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice

December:
Kvalitetsstandard for borgere med en demensdiagnose i Assens kommune
Udbud af ortopædisk fodtøj

Ud over høringssvar har Ældrerådet sendt dette til Kommunen:
Assens Ældreråds ønsker om aktivitetsforøgelse på ældreområdet i budget 2021 og efterfølgende
år (23. juni 2020)
Assens Ældreråds foreløbige bemærkninger til budgetforslag 2020. (8. oktober 2020) vedr.:
Ønskeblok Ø03 demografisk udvikling
Ønskeblok Ø04 videreførelse af værdighedsmidlerne
Ældrerådets årsberetning for 2019 (1. marts 2020)

Alle høringssvar, referater og øvrige mails kan ses på Assens kommunes hjemmeside under
Ældrerådet.

Anne Marie Gejel
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