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1. Konstituering og opgavefordeling.
Formand:
Ane Sofie Hjorth
Næstformand:
Karen Marie Lorentzen
Dialogmøder på plejecentrene med Social- og Sundhedsudvalget:
Ane Sofie Hjorth og Karen Marie Lorentzen.
Seniormesse og borgermøder:
Alle
Kontakt til Ældresagen:
Kurt Melbye Poulsen, Karen Marie Lorentzen og Ane Sofie Hjorth
Kontakt til Frivillighedscenteret:
Jane Margrethe Yde Fonvig og Ane Sofie Hjorth
Medlem af trafikudvalget:
Leo Mortensen samt øvrige rådsmedlemmer med input fra lokalområdet.
Kontaktperson til Dagcenter Svalen Langeskov:
Kurt Melbye Poulsen
Kontaktperson til Dagcenter Skovly Kerteminde:
Allis Kristiansen
Kontaktperson til Dagcenter Fjordstuen Munkebo:
Karen Marie Lorentzen
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Kontakt til Aktivhuset Kerteminde:
Allis Kristiansen
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Kontakt til Hans Tausen Centeret:
Leif Madsen
Kontakt til Kulturhuset Munkebo:
Karen Marie Lorentzen
Kontakt til Holmens Hus, Martofte:
Ane Sofie Hjorth
Ansvarlig for kostområdet:
Leif Madsen

Medlemmer af Kostpatruljen:
Svanehøj, Fjordly og Birkelund: Allis Kristiansen og Ane Sofie Hjorth.
Lindhøj og Dalsbo: Karen Marie Lorentzen og Kurt Melbye Poulsen
Demensdag:
Alle
Valgudvalg:
Erik Duerlund, Leif Madsen og Birte Michelsen.

2. Indledning.
2017 er dette Ældreråds sidste arbejdsår i denne valgperiode. Et år, der har stået i
besparelsernes og forandringernes tegn.
Det er første år i Ældrerådets periode, at vi oplever at forslag til besparelser bliver
effektueret. Heldigvis blev prisstigningerne for diverse kørselsordninger, som blev varslet før
årsskiftet 2016/2017 trukket tilbage efter at have været effektueret i 3 måneder. Alle gode
argumenter fra pårørende, borgere og Ældrerådet betød, at politikerne undersøgte
problematikken endnu engang og erkendte, at ulemperne ikke stod mål med de mulige
indtægter. Besparelser og forandringer fra 2018 kommer jeg ind på senere.
Valget til nyt Ældreråd har siden foråret været et fast
punkt på vores dagsorden. Vi fik mulighed for, at
afholde ”fremmøde” valg. Noget, som vi som Ældreråd
så frem til, da erfaringerne med fremmødevalg andre
steder i landet ved valget 2013 viste en betydelig højere
stemmeprocent end ved brevvalg. Men sådan skulle det
ikke gå.
Da vi nåede første møde i Ældrerådet efter
sommerferien, viste det sig, at 8 ud af de 9
rådsmedlemmer havde besluttet ikke at genopstille.
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Efter 3 valgmøder og opfordringer i aviserne var der kun 9 der ønskede at opstille til det nye
Ældreråd. Så resultatet blev fredsvalg.
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3. Årets arbejdsopgaver
3.1 Hjemmesiden www.ældrenyt.dk
Allerede i begyndelsen af året fik vi ”bøvl” med hjemmesiden. Den var blevet ”smittet med en
virus” og der skulle bekostes en rensning og nyetablering af hjemmesiden.
I samråd med vores webmaster Jørgen Boll besluttede vi at lukke siden ned. Dels havde vi
gennem en længere periode haft svært ved at vedligeholde den med nyt redaktionelt stof, dels
trængte den til en større renovering, som ingen i Ældrerådet kunne afsætte tid til. Desværre –
for intentionen med hjemmesiden var, at vi af den vej kunne informere om Ældrerådets
arbejde på en ”nem og hurtig” måde. Men vi besluttede at beholde vores domæne, så hvis det
nye Ældreråd beslutter at tage opgaven op og vil benytte samme navn – ja, så er det muligt.

3.2 Kørselsordninger
I 2016 erfarede vi, at der herskede stor usikkerhed blandt brugerne af diverse
kørselsordninger: Hvem kunne bruge hvad? Hvordan blev bilen bestilt? Der var et utal af
spørgsmål.
Derfor besluttede Ældrerådet i samarbejde med Frivilligcenteret og Ældresagen at invitere til
3 møder ang. kørselsordninger og det nye rejsekort. Der var oplæg fra ansatte i Kerteminde
kommune og FynBus. Møderne blev afholdt 30/1 2017 Munkebo, 31/1 2017 Kerteminde og
2/2 2017 Langeskov.
Det viste sig hurtigt, at møderne fik endnu en
dagsorden – den varslede prisstigning på kørsel fra
30 kr. til 45 kr. var nu effektueret og konsekvenserne
begyndte af vise sig. Mange borgere benyttede
kørselsordningerne 4 til 5 gange om ugen. – og
benyttede man ordningen 4 gange om ugen betød det
en prisstigning fra 240 kr. til 360 kr. pr uge. Det
betød, at mange begyndte at vælge træning og andre
fællesskaber fra - et stort problem, da det gik ud over
vedligeholdende træning og fællesskaber, der kan
minimere ensomhed.
På alle møderne deltog Marianne Machon, formand for Social- og Sundhedsudvalget samt
Jesper Hempler, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Vi var så heldige, at de på det første
møde kunne fortælle at deres grundlag for at foreslå en prisstigning, ikke var rigtig, og at man
ikke helt havde kendt de konsekvenser, en prisstigning kunne få. Derfor blev der nu arbejdet
på at få ændret beløbet igen. På det 3. møde kunne de så fortælle, at nu havde man ”regnet”
på det - og taksten på kørsel ville igen blive 30 kr. på tur.
I forbindelse med usikkerheden omkring kørselsordningerne, besluttede kommunen at
revidere i informationsmaterialet, så det blev mere brugervenligt.
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3.3 Mad og måltider.
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I årsrapporten for 2016 kan man læse om, hvordan proceduren for Kostpatruljen og
Kostrådet er.
Ved budget 2016 blev madordningerne på Plejecentrene Dalsbo, Svanehøj og Lindhøj
afdeling Troelskær nedlagt.
Det medførte i foråret 2017 en del mediedebat og efterfølgende politikere, der beklagede, at
de ikke helt vidste, hvad det var, de havde stemt ned.
Ældrerådet har hele tiden været opsøgende på viden om mad og måltider på ældreområdet
og gennem vores deltagelse i både Kostpatruljen og Kostrådet været vidende om, hvordan
Kerteminde Kommunes Madservice fungerer og hvilke muligheder, der ligger i den.
Muligheder for de enkelte Plejecentre til at få maden leveret, som de ønsker det… forarbejdet

– delforarbejdet – ikke forarbejdet, med de muligheder det giver for dufte osv. Desværre
bliver disse tilbud ikke benyttet særligt ofte.
Derudover arbejder Kerteminde Kommunes Madservice med udvikling af mad til borgere
med dysfagi og undervægt (småt spisende). Al forskning, samt erfaringen hos vores lokale
plejepersonale viser, at det ikke er nok bare at putte rigeligt med smør og fløde i maden. Det
vigtigste er proteiner.
Ældrerådet er kommet til den konklusion, at Kerteminde Kommunes Madservice - som
udgangspunkt – pt. er det bedst tænkelige koncept og at der er udviklingsmuligheder i
forhold til mad og måltider på Plejecentrene.
Derudover kommer den service, som Madservice leverer hjemmeboende borgere. Der leveres
varm mad hver dag af en chauffør, der også sikrer, at alt er vel i hjemmet.
På et orienterende møde fik vi oplyst, at en omlægning af Madservice, så der igen skulle
tilberedes varm mad på Plejecentrene, ville give en merudgift på 8 ½ mill. kr.
Kerteminde kommune har fået del i puljen ”Udvikling af bedre rammer for det gode måltid
for ældre”. Birkelund Plejecenter har fået etableret anretterkøkkener i hver af deres
afdelinger. Vi håber og tror på, at de nye rammer og muligheder vil være til stor glæde for
beboerne på Birkelund.
3.4 Klippekort.
I 2017 ophørte klippekortordningen for hjemmeboende. Den ekstra selvvalgte ydelse skulle
nu gøres obligatorisk og midlerne tages fra bloktilskuddet.
I Kerteminde Kommune er der forskel på om et beløb
kommer som et specifikt tilskud til en gruppe af borgere eller det gives som bloktilskud. Klippekortydelsens beløb
var i første omgang udregnet efter kommunens andel af
borgere over 60 år.
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Bloktilskuddet tildeles som en procentdel af alle borgere. Demografien i Kerteminde
kommune betød, at beløbet nu var mindre end før. Derfor skulle der vedtages regler for
modtagelse af klippekortydelserne. Det betød, at borgere der før havde haft glæde af en
ekstra selvvalgt ydelse, nu måtte sige farvel til den.
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I Finansloven 2017 blev det vedtaget at tildele klippekortydelsen til beboerne på vores
Plejecentre. ½ times ekstra selvvalgt ydelse pr. uge udført af en medarbejder. Den enkelte
beboer kan bruge sin tid ”drypvis” eller samle tid sammen, men flere beboerne kan også gå
sammen om at lægge deres tid i en ”fælles pulje”. (Læs mere på Sundheds-Ældreministeriets
hjemmeside.). Vigtigt er det at pointere, at den ekstra tid, ikke er tid som frivillige yder eller
tid til aktiviteter, som tidligere var en del af dagligdagen. Ekstraydelsen er tid til noget ekstra!
3.5 GERI kuffert.
Ældrerådet blev på et møde orienteret om Kerteminde kommunes deltagelse i nedenstående
projekt:
GERI kufferten er et analyseudstyr og telemedicinsk teknologi, som skal gøre det nemmere
for praksislægen og hjemmeplejen at lave en tidlig behandlingsintervention i patientens

eget hjem.
GERI-kufferten er et projekt mellem OUH og Svendborg - , Faaborg-Midtfyn - , Kerteminde
- og Nordfyns kommune.
Der er stor fokus på nye måder til at reducere antallet af akutte medicinske indlæggelser. Ét
tiltag er tidlig opsporing og rettidig intervention over for ældre svækkede borgere, der ofte
lider af flere langvarige lidelser og funktionstab. Netop hos disse borgere kan det være en
udfordring med borgerens egen sygehistorie og objektive informationer, hvilket kan forsinke
korrekt diagnostik og behandling og derved øge risikoen for behandling i sygehus-regi.

Ved at deltage i dette projekt afprøver Kerteminde kommune et redskab, der skal hjælpe i
opfyldelse af kravet om den kommunale akutfunktion i hjemmeplejen.
Sundhedsstyrelsen har udgivet ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i
hjemmeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser”. Se
www.sst.dk.
Med fokus på Akutfunktionen ønsker man at nedbringe indlæggelser genindlæggelser på
sygehuset.
En del af indsatsen i Kerteminde kommune er åbningen af det nye Rehabiliteringscenter i
Munkebo.
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3.6 Nyt Rehabiliteringscenter.
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Ældrerådet ser frem til at det nye Rehabiliteringscenter tages i brug november 2017. (PT
udsat).
Det bliver spændende at følge hvordan nye rammer, ny teknologi og nye arbejdsvilkår får
indflydelse på - dels borgernes rehabilitering, men også de ansattes arbejdsvilkår.
3.7 Pjece til borgere der flytter på Plejecenter.
Ældrerådet har været en del af en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en pjece til nye beboere
og deres pårørende, der skal flytte på et af vores 6 plejecentre.
Baggrunden for udarbejdelse af denne pjece var en oplevelse af, at man mangler
informationer om alt det praktiske i forhold til, at en borger skal flytte fra eget hjem til

plejebolig - både hvis man er enlig eller man skal flytte fra ægtefælle/samboende. Samtidig
ønskede man en beskrivelse af specifikt det plejecenter, man skal flytte ind på.
I forbindelse med udarbejdelsen af pjecen oplevede vi, at informationerne ikke mangler, men
manglede at blive samlet på skrift, så man efterfølgende kunne finde oplysningerne frem og i
ro og mag læse dem igennem og igen tage dem frem, hvis der var brug for det.
3.8 Projekt ”En Fleksibel og Sammenhængende Demensindsats – Et Trygt Valg”
- Med fokus på pårørende.
Ældrerådet har en repræsentant i projektarbejdsgruppen samt et medlem i gruppen
”Aflastning og aktiviteter”. Projektet afsluttes 30/11 2017.
I projektet er der arbejdet med følgende områder:
-

Bedre formidling til medarbejdere, borgere med demens og pårørende.
Aflastning og aktiviteter.
Dagcenter som aktivitetscenter.
Give viden og ansvar til civilsamfundet (med fokus på frivillige).
Muligheder i hjemmet.
Det er vigtigt, at vi i de kommende år sætter endnu
mere fokus på demens, at der udarbejdes en
Demenshandleplan og at kommunen bliver
”Demensvenlig kommune”.
Byrådet har besluttet, at fra 2018 skal de 3 kommunale
demensdagcentrer flyttes til et fælles dagcenter på
Aktivhuset i Kerteminde.

Det er vigtigt, at vi i arbejdet med demens søger den viden og de informationer, der er på
området, samt snakker med den sygdomsramte og den pårørende om deres aktuelle
situation. Vi skal huske, at selvom man er ramt at sygdommen demens eller er pårørende, så
er man stadig det menneske, man var før sygdommen og har forskellige interesser og behov som alle mennesker har.
3.9 Dialogmøde arrangeret af Frivilligcenteret og Ældrerådet.
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Dialogmødet 16/5 2017 havde som overskrift ”Den demens venlige forening”.
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Invitationen blev sendt ud via Frivilligcenteret til alle kommunes foreninger. Baggrunden
var, at der i alle foreninger kan være et bestyrelsesmedlem eller aktivt medlem, som rammes
af sygdommen.
På mødet fortalte Demenskoordinator Annette Søe om muligheden for at kontakte
demenskoordinatorerne og få hjælp til, hvordan man længst muligt kan fastholde den
sygdomsramte i foreningen. Derefter fortalte Alzheimerforeningens formand Birgitte Vølund
om sygdommen.
3.10 Budget og besparelser 2018
2017 blev året, hvor vi rigtig kunne mærke, at der skulle spares i kommunen.

På ældreområdet betød det en besparelse på samlet 1 million kr. på plejecentrene samt en
beskæring af den vedligeholdende træning fra 277 personer til 50 personer.
Besparelser, hvis konsekvenser Ældrerådet er meget bekymrede for.
Beboerne på plejecentrene er gennem de seneste år blevet mere og mere plejekrævende. Hvis
kommunen skal leve op til værdierne i Værdighedspolitikken, skal der afsættes mere tid til
aktiviteter og andet, der har fokus på livskvalitet.
Angående vedligeholdende træning, så kræver en så radikal ændring i organisering og
visitering til vedligeholdende træning en grundig planlægning, hvor borgeren nødvendigvis
må være en vigtig part. Det er et område, som er vigtigt for Ældrerådet at følge.
3.11 Høringssvar.
I det forløbne år har Ældrerådet afgivet følgende høringssvar, som kan læses på kommunens
hjemmeside www.kerteminde.dk.
- Høringssvar budget 2017.
- Høringssvar vedrørende besparelser på
ældreområdet.
- Høringssvar vedrørende budget 2017-2018.
- Høringssvar vedrørende kvalitetsstandard for haveog snehjælp.
Som det kan læses i høringssvarene har Ældrerådet hele året været bekymrede for
nedskæringerne på områderne vedligeholdende træning og plejecentrene.
3.12 Dialog møde vedrørende Hjemmeplejen.
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Vi ønsker alle at være sunde og raske – hele livet. Men mange ældre oplever, ”at der kommer
noget hen af vejen….”. For nogle kommer der desværre mere! Så meget, at man bliver så
svækket, at det er nødvendigt med både praktisk hjælp og personlig pleje fra kommunens
ansatte.
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At blive så sårbar er i sig selv et tab, men den rette gode og kærlige pleje kan opveje meget.
En god og kærlig pleje ydes af kvalificeret personale, der har en god dialog med - og forståelse
for - de borgere, der besøges. Sådan er relationen mellem borger og ansatte heldigvis i de
fleste tilfælde. Men der er situationer, hvor det går galt, Det kan være i forbindelse med, at
vikarer skal løse opgaven, men der kan også være misforståelser i kommunikationen mellem
borger og kommune.
Ofte kan disse konflikter løses ved, at man sætter sig ned og taler tingene igennem. Men hvis
man ikke får gjort det, så er det, at konflikterne kan bliver uoverskuelige.
Vinteren 2016 opstod der i distrikt Kerteminde sådanne svære situationer. I forlængelse af
dette besluttede Kerteminde Pensionistforening, ÆldreSagen Kerteminde og Kerteminde
Kommune at afholde et dialogmøde. Et møde, hvor kommunen fortalte om arbejdsgange og
udfordringer i hjemmeplejen og hvor deltagerne kunne drøfte deres frustrationer med
ledelsen. Et møde Ældrerådet ikke var en del af, da det udsprang af ”person sager” og
Ældrerådet må ikke gå ind i personsager.
Mødet blev afholdt 10/2 i festsalen på Fjordly. Det viste sig at være så informativt, at man
ønskede fremover at afholde et årligt møde i hver af de 3 områder: Langeskov, Kerteminde og

Munkebo. Møderne arrangeres i et samarbejde mellem de lokale pensionistforeninger,
ÆldreSagen i henholdsvis Munkebo/Langeskov og Kerteminde samt Ældrerådet.
Der er planlagt møde i Langeskov 30/11.
Efter jul afholdes der møder i både Munkebo og Kerteminde.
3.13 Danmark spiser sammen
Folkebevægelse mod ensomhed står bag ” Danmark spiser sammen” i uge 17 (se
www.danmarkspisersammen.dk). Formålet er at sættes fokus på samvær og fællesskaber
med henblik på at bringe mennesker sammen og nedbringe ensomhed.
ÆldreSagen og Ældrerådet gik sammen med den kommunale Madordning for at sætte fokus
på arrangementet i Kerteminde kommune.
Vi fik planlagt 3 fællesspisninger på de 3 plejecentre Fjordly, Birkelund og Lindhøj.
Vi håbede selvfølgelig på, at rigtig mange kunne se det værdifulde i at sætte fokus på
fællesskabet - og samtidigt smage maden, der fremstilles i den kommunale madordning.
Desværre var der ingen, som tilmeldte sig.
3.14 Tilsynsrapport Plejecentre
På vores Ældrerådsmøde 20/3 fik vi gennemgået resultatet af det uanmeldte tilsyn på
plejecentrene i 2016. I vores referat fra mødet står der:
”Der blev udvalgt 2 tilfældige borgere, som blev
gennemgået og talt med. Konklusionen er blandt
andet, at der er meget forskel på plejecentrene. De
fysiske rammer er nogen steder for små. Borgerne
får den hjælp, de har behov for. Holdningen er, at
personalet skal have den rette uddannelse og ikke
ufaglærte, da opgaverne er blevet meget mere
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komplekse. Der bliver sat fokus på det gode liv, aktiviteter m.v. Handleplaner bliver fulgt op.
Forventningsafstemning omkring indflytning på plejehjem - her er der ved at blive
udarbejdet materiale til borgerne og de pårørende. Opstrammet visitation og procedure.
Beboerne er tilfredse, de er mere bekymret for personalet. Der er udbredt tilfredshed med
maden, men vi vil gerne have sat "fokus på det gode måltid".
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Det var i 2016 – efterfølgende er der sket en besparelse på 1 mill. kr.
Det er vigtigt, at Ældrerådet følger plejecentrene tæt!

3.15 Fremtidens Ældreomsorg i eget hjem – Teknologien- ven eller fjende.
Kan velfærdsteknologien i fremtiden hjælpe os til at forlænge den tid, vi kan bo og leve
værdigt i eget hjem - eller er velfærdsteknologien primært et redskab til rationaliseringer og
besparelser.
28/8 arrangerede nogle af partierne i Kerteminde Byråd et møde, hvor der blev sat fokus på
Teknologien - i et ”helikopterperspektiv”.

Det er vigtigt, at der bliver afholdt borgermøder, hvor et emne bliver løftet og deltagerne får
viden om et område. Ofte foregår debatten i medierne og det er ikke altid givende, hvis det
man ønsker er saglighed.
På mødet var der oplæg af ledende sygeplejerske Irmgard Birkegaard og Peter Julius, Public
Intelligence.
3.16 Værdighedspolitik.
Værdighedspolitikken er evalueret i 2017. Nåede vi
målene? Har vi gjort det, vi gerne ville – og det vi
skriver, vi vil? Som udenforstående - som Ældreråd
- kan det være svært at gennemskue. Som med alt
andet, handler det om, hvordan den enkelte læser og
tolker teksten.
Det er vigtigt, at Ældrerådet hele tiden har fokus på
Værdighedspolitikken og den virkelighed, som den
gerne skulle beskrive.
Frem til 2019 kan kommuner, som har en Værdighedspolitik, ansøge om midler fra
Værdighedsmilliarden. Et tiltag, som regeringen ønskede skulle styrke ældreområdet i
kommunerne. Problemet er, at hvis man først sparer på et område for derefter at søge
værdighedsmidler til det, ja så er ældreområdet ikke blevet styrket!
3.17 Seniormesse 2018.
Det er det nye Ældreråd der beslutter, om man ønsker at afvikle en Seniormesse 2018.

4. Ældrerådets kontakt med borgerne.
6/2 Temadag for Fynske Ældreråd (Middelfart).
Mange ældre er småt spisende og får ikke den næring, de har behov for. Det kan der være
mange grunde til, men en af dem kan være dysfagi – tygge- og synkebesvær. I Middelfart
Kommune har sat fokus på det gode måltid, og for at det skal blive godt for alle, har Lisbet
Lund-Jensen udviklet et måltid, som kan spises af alle. Det vil kommunen gerne udbrede, så
vi hørte om processen og så og smagte et måltid for en person med dysfagi.
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22/2 Temadag Danske Ældreråd. Tilsyn i Ældreplejen.
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DANSKE ÆLDRERÅD ønskede med temadagen at sætte fokus på tilsynspolitik og tilsyn i
ældreplejen, at give ældre-/seniorråd samlet overblik på området samt give mulighed for at
udveksle erfaringer om, hvordan de enkelte kommuner griber deres tilsynsforpligtigelse an.
Kommunale, uanmeldte tilsyn skal foregå aktivt, opsøgende og systematisk for at sikre, at alle
borgere får den hjælp, de har krav på, og tilsynsforpligtelsen gælder også, når kommunale
opgaver udføres af private leverandører.
Det årlige ’Embedslægetilsyn’ på plejeboliger og plejehjem bliver i 2017 afløst af muligheden
for et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet er fremover tilrettelagt som et
’risikobaseret’ frem for et ’fast’ tilsyn.
28/2 Årsmøde for Ældreråd/Seniorråd i Region Syddanmark

På mødet gav økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark en
orientering omkring BIOS samt problematikken med at få nok praktiserende læger i
yderområderne.
24/4 Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde, Nyborg Strand.
25/4 Danske Ældreråds konference på Nyborg Strand: Værdighed – hvad er
det?
Finanslovsaftalen 2016 “kastede” en milliard kroner ud til kommunerne med krav om, at de
skulle lave en værdighedspolitik for personlig hjælp, omsorg og pleje til ældre mennesker.
Men har ældreplejen ikke tidligere været værdig, og har ældre ikke tidligere haft værdig
medbestemmelse og livskvalitet?
DANSKE ÆLDRERÅD ville med denne konference yde sit bidrag til at kigge værdigheden
efter i sømmene. For giver flere varme hænder mere værdighed? Var det egentlig ikke meget
bedre med både flere og mere kompetente og kærlige hænder? Eller drejer værdighed sig i
langt højere grad om livskvalitet og etik?
På konferencen stillede forskere, praktikere, politikere, embedsmænd og en teolog, ud fra
hvert deres perspektiv, skarpt på, hvad der faktisk giver ældres liv værdighed og livskvalitet.
Konferencen gav også bud på, hvad ældrerådene kan bidrage med af gode råd til
kommunalpolitikerne om værdighed for ældre mennesker.
4/10 Deltaget i ÆldreSagens Pårørendekonference
24/10. Danske Ældreråds konference i Vingstedcenteret: Et sundt liv som ældre.
Sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde!
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Sundhed, trivsel og funktionsevne er et fælles
anliggende for den enkelte, for familien, for
civilsamfundet, og for kommunen, regionen og
staten. Men hvem har ansvar for hvad? Hvad kan
kommunerne gøre? Hvad kan ældrerådet gøre?
Hvad kan den enkelte selv gøre? Staten sætter de
overordnede rammer for sundhedsfremmende og
forebyggende indsatser, mens den enkelte
kommunalbestyrelse sætter rammerne for lokale
tilbud der fremmer sundhed og trivsel og forebygger
sygdom og nedsættelse af funktionsevne.
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5. Afslutning
Som formand vil jeg gerne rette en stor tak til øvrige medlemmer af Ældrerådet, ansatte og
politikere for godt samarbejde – gode dialoger – god information, samt til alle borgere 60+
for gode indspark og henvendelser i de forgangne 4 år. – Uden åbenhed og viljen til dialog
kan vi ikke skabe de absolut bedste vilkår for ældre ud fra de økonomiske muligheder og
rammer der er.
Uanset hvilken position og opgave du varetager indenfor ældreområdet, så er det ikke kun
penge, der gør det – der skal også være hjerte bag.

Rigtig god arbejdslyst til det nye Ældreråd.
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