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Til
Dragør Kommune
Kirkevej 7
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
2791 Dragør

Emne: Repræsentation i Beboer og Pårørende rådet på Enggården.

Vi skal herved bede Social-,, SundhedsSundheds og Arbejdsmarkedsudvalget ved en ændring af vedtægterne for Beboer og Pårørende rådet på Enggården,
Enggården at give plads der til en repræsentant
fra Ældrerådet.
Vi foreslår, at dette sker ved en tilføjelse til vedtægterne som angivet med fed kursiv:
§ 7, stk. 2. I Rådets møder
der deltager
de ger Centerlederen samt et medlem af Kommunalbestyrelsen
og et medlem af Ældrerådet
det, alle uden stemmeret.
Gennem vores kontakter i Danske Ældreråd har vi konstateret, at alene i kommunerne Allerød,
Birkerød, Brøndby, Hvidovre, Høje-Tåstrup
Høje Tåstrup og Vallensbæk er der på en række plejehjem
pl
en
repræsentant fra Ældrerådet i BrugerBruger og Pårørende rådene.
Det er naturligvis ikke i sig selv et argument for at søge etableret en tilsvarende repræsentatirepræsentat
on i BOP på Enggården,, men i Ældrerådet ser vi det som en god mulighed for at komme i konko
takt med vores ”bagland”.
Grundlæggende tager vi udgangspunkt i følgende:
Vejledning om ældreråd
Socialministeriets vejledning
ledning nr. 40 af 11/5 2011.
Kontakten til kommunens ældre
»Baglandet«
16. Da ældrerådet skal varetage alle
alle ældres interesser og synspunkter og tale på de ældres
vegne, er det af stor betydning, at rådet etablerer og opretholder en tæt kontakt til
t de ældre i
kommunen. Hvorledes
ledes kontakten opretholdes, er op til
t l det enkelte ældreråd.
En god forbindelse till baglandet kan inspirere
inspi
ældrerådet og medvirke
rke til,
t at dialogen mellem
rådet og kommunalbestyrelsen bliver
bl
bred og nuanceret.. Herudover må det forventes, at ældrerådets synspunkter får større vægt,
vægt hvis de støttes af et bredt udsnitt af kommunens ældre.
Kontakten till kommunens ældre og synliggørelsen
synl
lsen af ældrerådet i lokalsamfundet kan f.eks.
f
sikres via lokalavis/-radio/-tv,
tv, hvor der kan informeres om ældrerådets aktiviteter,
akt
opgaver,
ideer, forslag mv. Samarbejde med f.eks.
f
pensionistforeninger
foreninger og ældreorganisationer,
ældreorganisat
fælles
møder, offentliggørelse
iggørelse af mailadresse,
mai
hjemmeside og fast telefontid,
id, hvor kommunens ældre
kan henvende sig til rådet,, kan ligeledes
l
medvirke til at synliggøre ældrerådet.
ældrerådet

Leif Ingersholm - formand
Hvidtjørnen 7 - 2791 Dragør
Tlf. 20 60 99 11 - e-mail privat: leif@ingersholm.dk

I øvrigt har undertegnede som pårørende til min svigermor med bolig på Enggården, i næsten
to år været medlem af BOP, og på den måde uofficielt også repræsenteret Ældrerådet her.
Da min svigermor døde i april måned, måtte jeg i overensstemmelse med vedtægterne udtræde af BOP, hvorved den direkte kontakt mellem Ældrerådet og Enggården bortfaldt.
Personligt har dette medlemskab givet mig god indsigt i de driftsmæssige og økonomiske udfordringer Enggården til stadighed står over for, hvilket har været nyttigt, når vi i Ældrerådet
har haft sager i høring, der direkte eller indirekte har betydning for Enggården.
Som eksempler kan nævnes; Pulje til bedre bemanding, Tilbudsindhentning om vask, Understøttende initiativer til pårørende, Kommunens budget samt forskellige Kvalitetsstandarder.
Det er også min opfattelse, at jeg i BOP har kunnet medvirke til at nuancere drøftelserne ved
at orientere om de høringssvar Ældrerådet har afgivet f. eks. om de forskellige tilsynsrapporter
aflagt, vedrørende forhold på Enggården.
Det vil have stor betydning for Ældrerådets virksomhed at opnå egentlig repræsentation i BOP
på Enggården, da Enggården samlet set udgør en betydelig del af det kommunale politikområde, vi som råd er valgt til at varetage.

Ældrerådet i Dragør
på rådets vegne

Leif Ingersholm
formand
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