Årsrapport for Hillerød Ældreråd 2020
Hillerød Ældreråd er talerør for de ældre borgere 60+ i Hillerød kommune.
Hillerød Ældreråd består af nedennævnte 9 personer:
Formand: Birgit Vejby
Næstformand: Else Marie Fejerskov
Sekretær: Rose Marie Opitz
Kasserer: Preben Nielsen.
Birthe Olsen
Claus Philipsen
Kirsten Blæsgaard Svendsen
Harald Knudsen
Knud List Larsen
På grund af sygdom udtrådte Jørgen Helmer Pedersen af Ældrerådet med
udgangen af januar 2020 og 1. suppleant Knud List Larsen indtrådte som nyt
medlem af Ældrerådet.
Ældrerådene i Danmark er nedsat ved lov. Ældrerådene er selvstændige
forvaltningsenheder. Det er lovpligtigt for kommunerne at oprette et Ældreråd.
Ældrerådets formål er







At rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål
At sikre udbygning af samarbejde og dialog mellem kommunens ældre
borgere, Ældrerådet og Byråd.
At have mulighed for at følge og drøfte indhold samt være med til at
udforme kommunens ældrepolitik
At videregive ideer og forslag til Byrådet
Ældrerådet skal høres i alle ældrepolitiske forslag fra Byrådet
Ældrerådet kan tage initiativer på ældreområdet
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Der udarbejdes hvert år en årsberetning, som Byrådet får til orientering

Opgaverne i Ældrerådet er fordelt således:
Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget, og
der afholdes formøde inden hvert ordinært møde. Kassereren deltager, når der
skal træffes beslutninger omkring økonomien og når han ønsker at deltage.
Boliger og Sundhedscenterets
udbygning
Trafik
Omsorg og livskraft
Kultur og fritid
Hjemmeplejen, kommunal
Hjemmeplejen, privat
Mad til hver dag, bestyrelsen
Mad til hver dag –
smagspanelet
Madhuset i Helsingør
Lions Park
Sophienborg
Ålholmhjemmet
Skanselyet
Skovhuset
Bauneparken
Grønnegadecenteret
Frivilligcenteret
Aktivitetshuset Skævinge
Aktivitetshuset i Uvelse
Demensområdet og demenscafe
Forvaltningen
Presse
Kontakt til Webmaster
Danske Ældreråd
Synliggørelse
Dialogmøder med OLU-udvalg

Else Marie Fejerskov og Birgit Vejby

Nordgruppen
Regionsældreråd

Rose Marie Opitz og Birgit Vejby
Rose Marie Opitz, Else Marie Fejerskov og Birgit
Vejby
Birgit Vejby

§18 og § 79 udvalget

Preben Nielsen
Birgit Vejby
Birgit Vejby
Birthe Olsen og Knud List Larsen
Birthe Olsen og Knud List Larsen
Birthe Olsen
Kirsten Blæsgaard Svendsen og Preben Nielsen
Kirsten Blæsgaard Svendsen og Birgit Vejby
Preben Nielsen
Harald Knudsen
Else Marie Fejerskov
Birthe Olsen
Claus Philipsen
Kirsten Blæsgaard Svendsen
Birgit Vejby
Birgit Vejby
Rose Marie Opitz
Birgit Vejby
Birgit Vejby
Birgit Vejby
Birgit Vejby og Else Marie Fejerskov
Rose Marie Opitz
Birgit Vejby og Rose Marie Opitz
Harald Knudsen og Claus Philipsen
Hele Ældrerådet

På hvert ældrerådsmøde orienteres der om nyt fra de ovennævnte områder.
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Det har på alle måder været et usædvanligt og anderledes år på grund af den
verdensomspændende Corona-pandemi. For Hillerød Ældreråd betød det, at
mange af vores normale aktiviteter blev flyttet, rykket rundt i kalenderen for til
sidst at blive aflyst. Informationen i ældrerådet foregik derfor for det meste på
mail og i nyhedsbreve.
Vi havde blandt andet planlagt en besøgsrunde på plejecentrene i Hillerød,
men måtte desværre aflyse disse besøg.
Vi har dog holdt 8 ordinære møder. Referatet fra disse ældrerådsmøder er alle
sendt til Byrådet og ligger på vores hjemmeside: www.hilleroedaeldreraad.dk
Følgende høringssager blev behandlet i 2020 og der blev givet
høringssvar på alle. Høringssvarene kan læses i vores referater.
Møde nr. Høringssagen
og dato
1 - 24.01 Ingen høringssager
2 - 21.02

Bekæmpelse af ensomhed – værdighedspolitik og udmøntning af
midler

22.03

Mødet aflyst. Ingen høringssager

24.04

Mødet aflyst. Høringssvar på anvendelse af ubrugte puljemidler
– bedre bemanding og mere værdig ældrepleje

3 - 26.05

Ingen høringssvar i maj måned. Men CP bad om, at der i
referatet blev præciseret, at han havde forbehold overfor, at en
del af de ubrugte midler blev anvendt til TV-apparater på
sundhedshuset.

4 - 21.08

Handicappolitikken
Budget 2020 -2924
Udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg
Flytning af busstoppested på Milnersvej

5 – 25.09

Ingen høringssager

6 – 23.10

Ingen høringssager

7 – 20.11

Boligpolitikken i Hillerød Kommune

8 – 18.12

Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for ”Ældre
og Sundhed”
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Gæster ved ældrerådsmøderne:
Christina Thorholm, Formand for Omsorg- og Livskraftudvalget
Jacob Poulsen, Byplanlægger, By og Miljø

Dialogmøder med Omsorg- og Livskraftsudvalget:
5. marts 2020. Mødet blev aflyst pga Covid-19
19. august 2020. Dialogmøde på Rådhuset med Omsorg- og Livskraftudvalget

Konferencer og kursus vi har deltaget i:
24. februar 2020. BV, RMO og HK deltog i Danske Ældreråds temadag:
Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i kommunerne og
hvordan arbejder kommunerne med forebyggelse på ældreområdet.
20. oktober 2020. BV, KBS og KLL deltog i Danske Ældreråds temadag med
fokus på det kommende valg til Ældrerådet i 2021.
De 4 mærkesager som Danske Ældreråd anbefaler vi arbejder med i 2020 og vi
fortsætter i 2021:
1.
2.
3.
4.

Vi
Vi
Vi
Vi

vil
vil
vil
vil

sikre
sikre
sikre
sikre

økonomi til en værdig ældrepleje
alle forebyggelse, så ældre kan få et godt liv
et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling
udbredelse af nye boligformer til ældre

Nordgruppen og Regionsældreråd:
På grund af pandemien har der kun været afholdt 2 møder i Nordgruppen og 2
møder i Regionsældrerådet.
Arrangementer vi har deltaget i:
29. januar 2020: Borgermøde vedrørende Handicappolitikken i Hillerød
28. februar 2020: Fællesmøde for de 75-årige
22. oktober 2020: BV, RMO og vores webmaster deltog i møde på Rådhuset
omkring Ældrerådets hjemmeside, som ikke længere opfylder krav om
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tilgængelighed for personer med høre- og synshandikap. Det har siden vist sig
at vores hjemmeside ikke opfylder disse krav og en lang række andre. Det er
derfor besluttet, at vi forsætter med hjemmesiden i dens nuværende form
2021 med. Derefter er det op til det nyvalgte ældreråd at tage stilling til
forandringer.

Med venlig hilsen

Birgit Vejby
Formand for Hillerød Ældreråd
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