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Vision:
Kerteminde Kommune skal være en levende og god kommune at bo i for borgerne på tværs af generationer.
De ældre borgere og deres pårørende skal mødes med ligeværdighed og respekt, når der opstår behov for hjælp.
De skal have støtte til at løse den øjeblikkelige situation, i videst mulig omfang som hjælp til selvhjælp.
De ældre borgere skal opleve en sammenhængende ældrepleje, hvor der i samarbejde med borgeren og de
pårørende tages udgangspunkt i egne ressourcer, behov og ønsker.
Pårørende eller andre der er tætte på en kronisk syg borger I Kerteminde Kommune skal have støtte og
vejledning.
Seniorrådet ønsker gennem aktiviteter og initiativer i de kommende fire år, at vise så mange konkrete resultater,
at det bliver tydeligt for Kerteminde Kommunes borgere i alle aldre, at Seniorrådet betyder en forskel.
Det skal vi opnå ved at være synlige, proaktive, innovative, udforskende og nysgerrige på alle ældres forhold.
Det er vores mål, at der ved det kommende valg til Seniorrådet i 2021 er så mange kandidater, at der ikke bliver
fredsvalg.
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Et år er gået, og i det nyvalgte Seniorråd har vi fået skabt et fælles fundament for det videre arbejde med viden
om, hvad der sker på ældreområdet i Kerteminde kommune og på landsplan.
Rådet trådte sammen for et år siden efter et fredsvalg. Som en af sine første handlinger, ændrede rådet navn fra
Kerteminde Ældreråd til Seniorråd Kerteminde Kommune.
Seniorrådets primære samarbejdspartner er afdeling Sundhed, Handicap og Rehabilitering, som med et
veltilrettelagt introduktionsforløb har tilført Seniorrådet den nødvendige baggrundsviden. En viden, som er helt
nødvendig for at indgå i dialog med Ældre, Handicap og Psykiatriudvalget og Byrådet om udviklingen på
ældreområdet i kommunen.
Det altoverskyggende tema i 2018 har været de store besparelser, som skal effektueres fra 2019. Seniorrådet
afgav høringssvar den 13. august på baggrund af det såkaldte ”Råderumskatalog”.
I vort høringssvar påpeger vi, at grundlaget for at træffe politiske beslutninger ikke er klart nok.
Der er manglende gennemskuelighed af budgetterne, som betyder, at det, når den politiske beslutning om de
store besparelser på ældreområdet tages, ja så kender politikerne ikke effekten eller konsekvenserne af
besparelserne.
Derfor opfordrer Seniorrådet også i denne årsberetning de politiske beslutningstagere til at arbejde på og beslutte
sig for at kræve, at fremtidige budgetter gøres realistiske og gennemskuelige. Således at byrådet kan træffe
beslutninger på et klart og oplyst grundlag. Forringelser truer blandt andet på det sundhedsmæssige område,
hvor tendensen går mod kortere indlæggelsestider og hurtigere hjemsendelse. Det betyder, Kerteminde
Kommune skal løfte flere og mere komplekse sundhedsopgaver i samarbejde med OUH og almen praksis.
Det er Seniorrådets opfattelse, at Syge- og hjemmeplejen er godt med fagligt. Akutplejen arbejder i tæt
tværfagligt samarbejde med praktiserende læger med bl.a. tidlig opsporing, således at akutte indlæggelser kan
undgås, og den ældre kan behandles i eget hjem.
Rehabiliteringscenter Toften blev indviet i marts 2018 og er med sine 28 pladser, der primært benyttes til
udskrevne patienter og aflastning, en vigtig brik i det såkaldte ”Nære Sundhedsvæsen”.
Nationalt er der stor opmærksomhed omkring borgere med demens, således også i Kerteminde Kommune, hvor
der i 2018 er taget flere initiativer på området.
Der er i Seniorrådet alvorlig bekymring for udviklingen og de besparelser, som skal udmøntes i 2019-2022 inden
for ældreplejen.
Seniorrådets vigtigste funktion og grundstenen i arbejdet er interessevaretagelse af alle ældres interesser overfor
kommunalbestyrelsen. Derfor følger Seniorrådet fortsat tæt, hvad der sker på ældreområdet i Kerteminde
Kommune.
2018 har budt på mange udfordringer for det nye Seniorråd, og der er trådt mange nye stier. Der er dog stadig et
stort udviklingspotentiale, når det gælder samarbejde og dialog med såvel byråd som Ældre, Handicap og
Psykiatriudvalg.
Laila Rosenbek Finsen
Formand for Seniorråd Kerteminde Kommune
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Seniorrådsmøder i 2018
I 2018 er der afholdt 12 Seniorrådsmøder fordelt på
året.
Omdrejningspunktet i møderne har været løbende
orienterende indlæg fra Sundhed, Handicap og
Rehabiliterings ressortområde.
•

•
•

•
•

Plejeboliganalyse
o Midlertidige boliger
o Nyt rehabiliteringscenter
o Det Nære Sundhedsvæsen
o DÆMP – Den ældre medicinske
patient
o Tidlig opsporing
Kommunal finansiering og medfinansiering
o Myndighed
o Hjælpemidler – teknologi
Sundhedsfremme og forebyggelse med
fokus på forløbsprogrammer og
kronikerforløb
o Myndighedsområdet
Genoptræning og vedligeholdende træning
o Demensområdet
o Demenspolitik
Værdighedspolitik

•
•
•
•

Seniorrådet må konstatere, at høringssvarene ikke
har givet anledning til, at de politiske udvalg,
hverken før eller efter afgivelse af høringssvar, har
fundet det nødvendigt at gå i dialog med
Seniorrådet.
Det ligger Seniorrådet meget på sinde, at Teletaxi
ordningen, som omfatter alle borgere i Kerteminde
Kommune, bliver et tilbud i tidsrummet fra kl. 9-23
på alle ugedage. Derfor har Seniorrådet givet input
til den nye Landsbypolitik.
I Seniorrådet arbejder vi selvstændigt videre med
problematikken i 2019.
Kommunale o.a. arbejdsgrupper og udvalg
Seniorrådet har i 2018 været repræsenteret i:
•
•

Ældrepolitiske sager til høring i 2018

•

Seniorrådet har i 2018 afgivet høringssvar i 17 sager:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerteminde Kommunes Kultur-, Fritids- og
Idrætspolitik
Trafikplan 2018-2021 ”Teletaxi”*
Handicapkørsel
Kommunal vaskeordning
Lægekørsel
Merudgifter efter Servicelovens § 100
Personlige nødalarmsystemer
Råderumskatalog
Værdighedspolitik 2018-2022
Hverdagsrengøring
Personlig hjælp og pleje
Boligindretning
Hjælpemidler og forbrugsgoder

Kørsel af hjælpemidler
Reparation af hjælpemidler
Kropsbåret hjælpemiddel paryk
Kropsbårne hjælpemidler

Færdselssikkerhedsrådet
Arbejdsgruppe til redigering af
Værdighedspolitikken 2018-2022
Arbejdsgruppe til redigering af skiltning mv. i
Langegade Kerteminde
§17.4. udvalg om Borgerinddragelse
Regionsældreråd Syddanmark

Øvrige møder og konferencer samt deltagelse i
2018:
Seniorrådet, eller repræsentanter herfra, har ud
over den ordinære mødeaktivitet deltaget i
følgende:
• Årsmøde i Regionsældreråd Syddanmark
tema Bios og Regionens overtagelse af
ambulancedriften i Region Syddanmark den
28. februar arrangeret af Regionsældreråd
Syddanmark. www.danske-aeldreraad.dk
• Temadag om ”Retsgrundlag og
arbejdsopgaver for Ældreråd” den 5. marts
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

arrangeret af Danske Ældreråd.
www.danske-aeldreraad.dk
Møde med Handicaprådet om
sammenfaldende interesseområder og
gensidig erfaringsudveksling den 8. marts
Formands- og næstformandsmøde den 3.
april arrangeret af Danske Ældreråd.
www.danske-aeldreraad.dk
Kommunalt dialogmøde med Alzheimer
Foreningen den 19. april arrangeret af
Alzheimer Foreningen Fyn
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde
den 7. maj. www.danske-aeldreraad.dk
Ældrepolitisk konference ”Har vi et værdigt
samfund at blive ældre i?” den 8. maj
arrangeret af Dansk Ældreråd. www.danskeaeldreraad.dk
Møde med Kultur- og Fritidsudvalget 14. maj
om Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik
Møde med Miljø-, Natur- og Teknikudvalg
15. maj om Trafikplan 2018-2021
Deltagelse i Seniortræf Kolding 16. maj inspiration til afholdelse af Seniormesse
Deltagelse i Svendborg Kommunes -75
informationsmøde på Tåsinge 24. maj– til
inspiration
Paneldeltagere i Fyens Stiftstidendes ”Det
gode liv” – løbende deltagelse fra den 24.
maj
Besøg med orientering og rundvisning på
Rehabiliteringscenter Toften den 25. maj
Besøg med orientering og rundvisning på
Bryghuset - Demensbyen Svendborg.
Efterfulgt af besøg med orientering og
rundvisning på Seniorværkstederne i
Svendborg den 8. juni
Møde med Ældre-, Handicap og
Psykiatriudvalg om Værdighedspolitik den
13. juni
Dialogmøde mellem de syddanske Senior- og
Ældreråd om ”Værdighed i Ældreplejen” den
25. juni arrangeret af Ældreministeriet
Orientering og gennemgang, Bente
Fournaise Sundhed, Handicap &
Rehabilitering og Anders Bjældager, af

•

•

•

•

•

•

Råderumsrapport (KLK) Kerteminde Rådhus
den 14. august
Deltagelse i borgermøde om budget 20192021 med baggrund i Råderumsrapport den
16. august
Temadag om ”Demensvenlighed,
pårørendeindsats, en værdig død,
kvalitetsstandarder og puljemidler på
ældreområdet den 26. september
arrangeret af Dansk Ældreråd. www.danskeaeldreraad.dk
Fynske Ældre- og Seniorråds halvsårsmøde
den 24. oktober arrangeret af Nyborg
Seniorråd
Ældrepolitisk konference ”Det nære og
sammenhængende Sundhedsvæsen – Hvad
er udfordringerne?” den 15. november
arrangeret af Dansk Ældreråd. www.danskeaeldreraad.dk
Deltager i Aktivhuset Kerteminde kvartals
husmøder – hvor Seniorrådet orienterer om
aktuelle ældrepolitiske forhold
Seniorrådet har besøgt Fjordly Plejecenter
den 5. december. For orientering, og med
fokus på konsekvenser og udfordringer med
baggrund i besparelserne fra 2019

Arrangementer afholdt i 2018:
•
•
•

Halvårligt dialogmøde i Munkebo
Idrætscenter i samarbejde med Syge- og
Hjemmeplejen og Ældresagen den 4. april
Fejring af FN’s Internationale Ældredag med
deltagelse af ældreministeren og formanden
for Danske Ældreråd den 1. oktober
Halvårligt dialogmøde på Fjordly Plejecenter
i Kerteminde i samarbejde med Syge- og
Hjemmeplejen og Ældresagen og
Pensionistforeningen den 11. oktober
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Opmærksomhedspunkter i 2019:
Der er flere store udfordringer på ældreområdet,
som Seniorrådet anbefaler, der bliver sat ekstra
fokus på i 2019 og fremadrettet
•
•
•
•
•
•

Akut plejen og Det Nære Sundhedsvæsen
Forebyggelse
Rehabilitering
Pårørende
Kørselsordning
Madservice

Desuden skal Seniorrådet medvirke til at udforme ny
Voksenpolitik og ny Sundhedspolitik.
Samtidig vil Seniorrådet arbejde for og medvirke til,
at skabe en langt større synlighed, når det gælder de
tilbud og muligheder indenfor ældreområdet, som
Kerteminde Kommune tilbyder.
Seniorrådet har planlagt besøg på samtlige
plejehjem i 2019 bl.a. for at få kendskab til, hvilke
udfordringer de vedtagne besparelser giver i
hverdagen.
I dag er 1/3 af Kerteminde Kommunes borgere over
60 år, og tendensen viser, at denne andel er
stigende. Således stiger andelen af borgere over 80
år markant i kommunen.
Derfor er det vigtig, at vi er på forkant med og gør os
tanker om, hvilke muligheder man fremover ønsker
at tilbyde den stigende andel af ældre i Kerteminde
Kommune.
I 2019 og fremadrettet ligger der også en stor
opgave for Seniorrådet i at få udbredt kendskabet til
rådet blandt borgerne i Kerteminde Kommune. Det
vil vi bl.a. gøre ved, at planlægge en række
temamøder o.a. arrangementer med bred appel til
borgerne i Kerteminde Kommune.
Seniorrådet vil ligeledes i 2019 fortsætte med at
udbygge relationerne til de foreninger og

interesseorganisationer, som arbejder med og for
ældre i Kerteminde Kommune.
Der ligger også en stor udfordring forude, så byråd
og andre værdifulde relationer får øjnene op for, at
Seniorrådet er en kvalificeret og ligeværdig
samarbejdspartner.
Seniorrådets medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Laila Rosenbek Finsen, formand,
finsen@post.tele.dk, tlf.: 21 43 23 15
Ellen Nielsen, næstformand,
ellen.nielsen@gmail.com, tlf.: 26 58 01 01
Birte Michelsen
Annette Langhoff
Ingrid Hansen
Gerda Lindholm
Orla Eggebrecht

Seniorrådets formål og opgaver:
Der afholdes direkte valg til Seniorrådet hvert 4. år
samtidig med byrådsvalget. Alle personer, der har
fast bopæl i Kerteminde Kommune og er fyldt 60 år
på valgdagen, kan stemme og stille op som
kandidater.
Seniorrådet er således det eneste kommunalt
lovbefalede folkevalgte råd i Danmark.
Seniorrådet er de 60+ åriges direkte talerør til
Kerteminde Kommunes politikere:
•
•
•
•
•

Høringsberettiget selvstændig kommunal
forvaltningsenhed
Omfattet af reglerne om tavshedspligt,
inhabilitet og offentlighed i forvaltningen
Partipolitisk neutrale
Arbejder uafhængigt af
interesseorganisationer
Alle kan henvende sig mundtligt eller
skriftligt med spørgsmål og forslag
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•

•

Kan ikke beskæftige sig med konkrete
personsager; men tager sager af principiel
karakter op til drøftelse i politiske udvalg
Kerteminde Kommune er forpligtet til at
høre Seniorrådet om alle forhold, som
vedrører ældre borgere. Det gælder ikke
alene på social- og sundhedsområdet, men
også i budgetmæssige, kulturelle, tekniske –
herunder boligforhold, samt miljømæssige
sager.

•
•

Seniorrådets arbejde finansieres af staten
via det kommunale bloktilskud
Seniorrådets dagsordner, referater og
årsberetninger er offentligt tilgængelige på
Kerteminde Kommunes hjemmeside:
www.kerteminde.dk Politik>øvrige udvalg og
råd>seniorrådet

Den demografiske udvikling i Kerteminde Kommune:
Befolkningsprognose for Kerteminde kommune 2017 – 2022 (Danmarks Statistik januar 2018)
2017

2020

2022

65-79 årige 4411 personer
80+ årige
1312 personer
65+ årige i alt 5723 personer

samlet indbyggerantal: 23.774

65-79 årige 4471 personer
80+ årige
1500 personer
65+ årige i alt 5971 personer

samlet indbyggerantal: 23.680

65-79 årige 4509 personer
80+ årige
1639 personer
65+ årige i alt 6148 personer

samlet indbyggerantal: 23.533
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