
Referat af Ældrepolitiks fagudvalg i Distrikt 6 

Afholdt i Hjallese Forsamlingshus den 20/3-2018 kl. 10-12 

Tilstede:  Carsten Esdahl, Nordfyn 

 Lejla Wedel Sørensen, Faaborg 

 Hartvig Fritzen, Faaborg 

 Bent Larsen, Middelfart 

 Karen Strandhave, Egebjerg 

 Georg Augustenborg, Ærø 

 Palle Vennekilde, Odense 

 Sonja Lykkegaard, Ørbæk 

 Kirsten Holst, Ørbæk 

 Peter Enevold, Nyborg 

 Finn Lindekilde, Kerteminde 

 Jacob Peder Dauerhøj, Distrikt 6 

 Troels Lorenzen, foreningskonsulent 

Mangler  Svendborg lokalafdeling 

 Højfyn lokalafdeling 

 Vestfyn lokalafdeling 

 Midtfyn lokalafdeling 

 Langeland lokalafdeling 

 Langeskov-Munkebo lokalafdeling 

1. Velkomst ved formand 

Fmd. redegjorde for sin forventning ved at påtage sig formandskabet for udvalget. 

Han håbede, at han til årsmødet i 2019 er i stand til at sige, at der i alle lokalafdelinger i distriktet er 

en formaliseret kontakt mellem Ældre Sagen og kommunen. Han forventede, at man sætter sig mål 

og viser vej. Altså viser ejerskab til arbejdet! Han var klar over, at der er mange tilgange til arbejdet. 

 

2. Bordet rundt.  

Man tog en runde og præsenterede sig for hinanden i udvalget.  

Lejla Wedel Sørensen, Hartvig Fritzen: Partnerskabsaftale med kommunen som samarbejdet 

drøftes 1 gang om året i KOU. 

Troels Lorenzen: Gav tilsagn om støtte og vejledning fra sig selv og sekretariatet.  

Karen Standhave: Det er koordinationsudvalget der står for kontakten med kommunen. Ældre 

Sagen har medlemmer i Ældreråd og i Frivilligråd i kommunen 

Bent Larsen: Ingen tradition for samarbejde med kommunen - ønsker redskabet til handling fra 

Ældre Sagen. 

Georg Augustenborg: der er dialogmøder et par gange om året. Er selv våger og følger med i 

hjemmeplejen i kommunen. ÆS repræsenteret i Ældrerådet 

Finn Lindekilde: Der er kontakt med kommunen, ÆS repræsenteret i Seniorrådet. 

Palle Vennekilde: Man har ingen erklærede repræsentanter i Ældrerådet. ÆS har sin egen agenda 

med kommunen. Forventer større samarbejde med Ældrerådet fremover. (Se Palles indlæg senere) 

Sonja Lykkegaard Hansen, Kirsten Holst: Kontakten til kommunen foregår via KOU. Man har en 

repræsentant i Ældrerådet. 

Peter Enevold: Flere fra ÆS er valgt til Seniorråd, hvor Bent Guul er formand. Gør meget ud af at få 

tilbagemelding fra frivillige. Opfordrede til at man udarbejdede høringssvar til vedkommende  

forhold i kommunen. Nævnte Kommunekontaktudvalg som et sted at få indflydelse.  

Jacob Peder Dauerhøj: nævnte at der som et resultat af et ad hoc udvalgs arbejde om KV17 bliver 

udarbejdet en folder til brug for at præsentere ÆS for alle byrådspolitikere med fakta om 

landsforeningen og med fakta om lokalafdelingens personer og tiltag. 

Som medlem af Sygehusudvalget nævnte han, at der er vigtigt, at man i distriktet modtager 

oplysning fra lokalafdelingerne om dårlige oplevelser i forbindelse med hospitalsindlæggelser og 



ved den senere hjemtagelse til kommunerne. Det er vigtigt, at disse forhold bringes frem til 

regionsrådets patientindragelsesudvalg (PIU) 

Carsten Esdahl: god kontakt til politikere.  

Efterfølgende var der en kort debat, hvor det blev udtrykt, at det var godt at skele til de lokale 

traditioner. Konsulenten mindede om, at han gerne deltager i en kontakt, hvis det ønskes, og 

gentog, at ÆS sekretariat altid er parat med støtte til kontakt og til møder. 

  

3. Palle Vennekilde  

fortalte om, hvordan man havde kontakt med Odense kommune. 

Man har en partnerskabsaftale, hvori der blandt andet står, at ”Ældre Sagen er talerør for de ældre 

i Odense kommune”. Der er ca. 3000 ansatte i ældreforvaltningen i Odense, som administrerer et 

budget på 2 milliarder kr.  Der afholdes møder ca. 4 gange om året med direktion og ledere. 

Møderne holdes ude omkring og starter med en times rundvisning. (Referat følger) 

I den efterfølgende debat foreslog Troels, at ÆS opfordrede de kommuner, der ikke allerede havde 

gjort det, til at ansætte en pårørende konsulent. Det vil vise sig, at man kan spare penge ved den 

investering.  

 

4. Fremtidige emner 

• Lovgivning på ældreområdet, krav og rettigheder, grundlæggende principper. 

• Sygehusudvalg, indlægning og tilbage i kommunen 

• Værdigt ældreliv for ældre med behov for hjælp 

• Almene emner 

Der ca. 30.000 kr. fra ÆS sekretariat til rådighed til at afholde kursus for. Hertil kommer at man selv 

for egen regning kan rekvirere undervisere hos ÆS. 

Man foreslog at næste møde kan afholdes ultimo september, minus 28/9 

5. Eventuelt 

• Der blev udtrykt skuffelse over, at ikke alle lokalafdelinger var repræsenteret på mødet. De 

tilstedeværende håber på, at alle afdelinger er repræsenteret på kommende møder, da man 

anser ældrepolitiske emner og herunder kontakten med kommunerne for et meget 

væsentligt og vigtigt anliggende for Ældre Sagen og for vort arbejde for bedre forhold for de 

ældre i kommunerne. 

• Der var flere emner som blev drøftet, men ingen til referat. 

 

Referent Jacob Peder Dauerhøj 


