Årsberetning for 2014
fra Bornholms Ældreråd i
Bornholms Regionskommune
Medlemmer af Ældrerådet:
Poul Ancher Hansen, formand,
Erik A. Larsen,
Randy Korp, næstformand,
Verner Landin
Ella Jallov,
Anita Mortensen,
Svend Aage Kristoffersen,
Grethe Viborg,
Vibeke Rivold Vibe,
Jan Harvest,
Jørgen Kleener.

Godkendt i Bornholms Ældreråd den 21. april 2015.
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Årsrapporten 2014.
Ældrerådets vigtigste formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i alle sager, der vedrører ældre.

Årsrapporten handler om det første år i dette ældreråds valgperiode.

Indledning ved formand for Ældrerådet på Bornholm, Poul Ancher Hansen.
Traditioner er noget, som jeg synes, at vi bør holde i hævd.
Jeg tror, det giver nogle holdepunkter i livet, hvor man ser tilbage på tiden, der er gået. Det vil
jeg også gøre i denne årsberetning.
Det nye ældreråd er kommet godt i ”arbejdstøjet”. Den største forandring er, at vi har fået en
koordinationsgruppe, hvor vi samler trådende lidt mere.
Vi har jævnligt lidt diskussion om synlighed. Efter hvert ældrerådsmøde bliver der udsendt en
pressemeddelelse, så er vi underlagt medierne, om de synes, det er noget, der er værd at
omtale! En ting hele rådet er enige om, er at vi altid skal være ærlige og saglige.
Det gør så også, at vi har et rigtig godt forhold til vores bagland, kommunalbestyrelsen og især
social- og sundhedsudvalget. Men det er ikke det samme som, at vi altid er enige i de
dispositioner, de foretager. Det er dér, at vi skal kunne gøre en indsats for at få ting rettet, som
for os virker urimelige. Derfor vil I måske komme til at opleve en lidt mere markant holdning
til nogle ting, men det vil altid være en afvejning for og imod en ting. Vi må heller ikke
glemme, at vi ikke er en interesseorganisation, men et folkevalgt råd, der er lovfæstet, og som
skal være i hver kommune.

Ældrerådets formål, opgaver og sammensætning.
Bornholms Ældreråd er et folkevalgt rådgivende og høringsberettiget brugerorgan for
udførelsen og udviklingen af Bornholms Regions kommunes ældrepolitik.
Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre ældrerådet om alle spørgsmål, der vedrører ældre.
Det kan f. eks. være kommunalbestyrelsens forslag til ændring i serviceniveauet.
Ældrerådet varetager de ældres interesser på alle områder, som er af betydning for de ældres
trivsel i kommunen, både sociale, sundhedsmæssige, forebyggende, kulturelle, trafikale samt
bolig og byplanmæssige forhold.
Rådet består af 11 medlemmer.

Ældrerådsvalg 2014
Der blev tirsdag d. 8. oktober 2013 valgt et nyt Ældreråd i Bornholms Regionskommune for
perioden 2014 – 2017. Følgende er valgt som medlemmer af Ældrerådet i perioden:
Poul Ancher Hansen, Erik A Larsen, Randy Korp, Verner Landin, Ella Jallov, Anita Mortensen,
Svend Aage Kristoffersen, Grethe Viborg, Vibeke Rivold Vibe, Jan Harvest og Jørgen Kleener.
Der blev afgivet i alt 8.033 stemmer. Stemmeprocenten blev 58,3. Ved valget i 2009 var
stemmeprocenten 57,8.
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Poul Ancher Hansen blev valgt til formand og Randy Korp til næstformand på ældrerådets
konstituerende møde den 12.11.2013. De øvrige poster blev fordelt på det første ordinære
møde i 2014. Bornholms Ældreråd fik sekretær Alice Jørgensen som ny sekretær.

Ældrerådets mødeaktiviteter, gæster og høringssvar i 2014
Ældrerådet holder 11 planlagte møder hvert år samt enkelte ekstraordinære møder.
Repræsentanter fra ældrerådet har desuden deltaget i møder vedrørende forslag til en
kommende frivillighedspolitik, kommende idrætspolitik, debatarrangement ved Folkemødet,
diverse møder i foreninger o. l. med orientering om Bornholms Ældreråd. Ældrerådets
gæster/oplægsholdere har bl. a. været:


14/1 Områdechef Vibeke Juul Blem og kontorassistent Lis Jensen om revision af
ældreguide samt orientering om nødvendigheden af ældrerådets overgang til brug af IT
i stedet for papirdagsordener, referater m.m.



11/2 Projektleder Knud Erik Thomsen om Etape 2 på Plejecenter Snorrebakken inklusive
rundvisning.



11/3 IT-chef Claus Munk om IT til ældrerådets medlemmer.



22/4 Sekretariatschef Brian Lambrecht om Sekretariatets opgaver i den nye struktur.
Derunder forventningsafstemning vedrørende sekretariatets betjening af Bornholms
Ældreråd.



22/4 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget.



13/5 Inge Mogensen, sekretariatet om introduktion til Dragenettet, Fics og hjemmesiden.



12/8 Sundhedschef Trine Dorow om bl. a. Pulje til løft af ældreområdet.



12/8 Borgmester Winni Grosbøll om budget 2015.



16/9 Borgmester Winni Grosbøll om budget 2015 og ældrepuljen



16/9 Ældrechef Birgit Mortrensen om ældreområdets organisering, opgaver,
udfordringer m.m.



7/10 Frivillighedskoordinator Birgitte Eybye om opgaver, samarbejde m.m.



11/11 Tina Hansen og Ditte Dideriksen om Borgerservice



9/12 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

Ældrerådet afgiver hvert år ca. 30 - 40 høringssvar. I 2014 fortrinsvis om budget 2015,
uanmeldte plejecentertilsyn, anmeldte tilsynsbesøg, redegørelser om magtanvendelse,
folkeoplysningsudvalg, dispensation fra bopælspligt, pulje til løft af ældreområdet,
affaldshåndtering, ændring af takster for taxikørsel, redegørelse for tilsyn på
voksenhandicapområdet, Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentre, Sundhedsaftale 2015 –
2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne samt redegørelse for udført kommunalt
tilsyn på ældreområdet.
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Den Koordinerende gruppe – følgegruppen for økonomi og budget.
Gruppen består af ældrerådets formand, næstformand og de 2 formænd for følgegrupperne.
Den blev etableret for at få en bedre koordinering af ældrerådets arbejde og for at arbejde mere
fremadrettet. Erfaringen i det første år viser, at intentionen om at sikre en bedre kvalitet og
kontinuitet i arbejdet er lykkedes. Gruppen holder 1 møde om måneden og udarbejder
sammen med sekretæren dagsorden til ældrerådsmøderne. Gruppen har mødtes med
borgmester Winni Grosbøll bl. a. for at drøfte Borgerservice og med kommunaldirektør Laila
Kildesgaard for at drøfte økonomi i forbindelse med anskaffelse og drift af IT-udstyr.
Staten yder alle kommuner fuld kompensation for udgifterne til ældrerådenes drift.
Den koordinerende gruppe drøfter og følger ældrerådets økonomi.
Bornholms Ældreråd har ansvaret for og har overholdt det planlagte budget for 2014.

Følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø.
Følgegruppen består af Verner Landin, der er formand for gruppen, Ella Jallov, Svend Aage
Kristoffersen, Jan Harvest og Jørgen Kleener.
Følgegruppen har afholdt 11 møder i 2014, hvor gruppen hver gang har beskæftiget sig med
teknik og miljøudvalgets samt fritids og kultur og forebyggelsesudvalgets møder.
Teknik og miljøgruppen arbejder bl. a. med det forberedende arbejde med diverse høringssvar
til godkendelse i Ældrerådet i 2014. Følgegruppen har desuden haft møde med relevante
udvalg og ressourcepersoner:
Fritids- og kulturudvalget 16.9.2014
Teknik- og miljøudvalget 19.3.2014
Ystad havn 30.9.2014
Rønne havn 21.10.2014
Bornholmerfærgen 6.5.2014
Østkrafts brugerråd 26.2, 2.6 og 8.9.2014
BOFAs brugerråd 3.6.2014
BAT (intet møde afholdt)Bornholms Forsyning 22.4, 30.5, 2.9 og 18.11.2014
Politiets lokalråd 2.4 og 17.9.2014
TV2 repræsentantskabsmøder 27.5 og 27.11.2014
Museumsdirektør Jacob Bjerring Hansen 3.9.2014
Flytning af biblioteket i Aakirkeby 20.11.2014
Rønnegruppen 4.12.2014

Følgegruppen vedrørende Social og Sundhed.
Følgegruppen består af Vibeke Rivold Vibe, der er formand for gruppen, Erik A. Larsen,
Anita Mortensen og Grethe Viborg.
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Følgegruppen har holdt 9 møder i 2014, hvor gruppen hver gang beskæftiger sig med Socialog sundhedsudvalgets områder. Desuden mødes gruppen med Kostrådet i DeViKa ved 2 - 3
årlige møder, kontakten til bruger/familieråd er ændret efter kommunens nye struktur. Der er
forberedt høringssvar vedrørende plejehjem/plejecentres tilsyn, tilsynsrapporter og
kvalitetsstandarder.
Følgegruppen har desuden haft møde med relevante ressourcepersoner.
Besøg af Bente Helms og Andreas Ipsen, Social-og sundhedsudvalget den 26. 2. 2014.
Præsentation af udkast til ny pjece vedrørende rehabilitering, v/arbejdsgruppe den 26. 2. 2014.
Borgerservice, digitalisering v/ Ditte Didriksen, 10. september 2014.
Ældrerådgivere, orientering v/ Birgitte Andersen og Ingrid Christensen den 10. 9. 2014.
Ældrechef Birgit Mortensen, orientering og drøftelse den 3. 11. 2014.
Kostråd, DeViKa 26. marts. Den 26. 9. inkl. rundvisning og prøvespisning, samt 20. 11. 2014.
Lokal Politiråd den 2. 4. og 17. 9. 2014.
Der har ikke været møde i Bruger- Familie råd.

Trafikkontaktrådet
Ældrerådets repræsentant er Erik A. Larsen.
Færgeforlig
Det indgåede færgeforlig er blevet et fyord. Mange problemer har gennem tiderne ramt vores
ø, men dette forlig er simpelthen en katastrofe. Magen til makværk skal man lede længe efter.
Et enigt Trafikkontaktråd har peget på de bornholmske ønsker og såvel borgmester som
viceborgmester har gjort en stor indsats og loyalt fremsat et enigt Trafikkontaktsråds ønsker,
men alligevel har vi fået noget, der må laves om. Heldigvis ser det ud til, at forligskredsen har
indset, at forliget ikke er godt nok, og vi kan håbe, at det bliver genåbnet eller, at der bliver
indgået tillægsaftaler. Der er stadig nogle midler i vækstpakken fra 2014, der skal fordeles.
Trafikkontaktsrådets overordnede ønske var trafikal ligestilling med det øvrige land.
Det skal koste det samme at køre fra Jylland til København som det skal koste bornholmerne at
komme med bil til hovedstaden.
Mange ældre og gangbesværede har været glade for toget fra Ystad til København.
Her sagde Trafikkontaktrådet, at denne forholdsvis dyre løsning var man rede til at drøfte,
men der måtte ikke ske serviceforringelser på området.
Manglende forbindelse til Tyskland om sommeren vil være en katastrofe for vores turisme og
dermed indtægter til et i forvejen trængt samfund.

Andre repræsentationer i råd og udvalg
Alle ældrerådsmedlemmer er repræsenteret i flere forskellige råd og/eller udvalg, se
oversigten i folderen om Bornholms Ældreråd 2014- 2017.
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Arbejdsgrupper
Arbejdsgrupper etableres ad-hoc.


En arbejdsgruppe var etableret i forbindelse med markering af FN’s internationale
ældredag den 1. oktober i 2014, hvor man tirsdag 1. oktober 2014 kl. 14.00 – 18.00
markerede dagen i Aakirkeby Hallerne med et velbesøgt foredrag af overlæge Ole
Hartling om ”Etiske dilemmaer fra 60+ til livets afslutning”.



Arbejdsgruppen fortsætter i 2015 for at markere af FN’s internationale ældredag den
1. oktober 2015.

Andre aktiviteter vedrørende samarbejde på ældreområdet
Ældrerådet har stået som arrangør af 2 møder med de øvrige samarbejdspartnere på
ældreområdet bl. a. om fremtidigt samarbejde og budget 2015.

Danske Ældreråd
Danske Ældreråd har drøftelser med relevante regeringsudvalg, og er høringsberettiget i alle
lovforslag, der vedrører de ældre, og derigennem støtter ældrerådenes arbejde.
Danske Ældreråds mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældrerådenes arbejde, så
ældrerådene får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne. Vi oplever rådet som en
paraplyorganisation for de lokale ældreråd. Poul Ancher Hansener blev valgt som 1. suppleant
til bestyrelsen.

Regionale Ældreråd
Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens lokale ældreråd.
Poul Ancher Hansen har deltaget i de ordinære møder, der indeholder forskellige oplæg,
drøftelser og udveksling af erfaringer.

Afslutning og perspektivering på fremtiden
Ønske om større synlighed om Ældrerådets arbejde og resultater er højt prioriteret.
Indtil en eventuel Hjemmeside for Ældrerådet bliver oprettet, henvises til Bornholms
Regionskommunes hjemmeside, http://www.brk.dk/, under Øvrige udvalg og råd, hvor man
kan finde ”Ældrerådet” og hvor man også kan læse referater fra Ældrerådsmøderne og hente
årsberetningen m.m.
Med venlig hilsen fra Bornholms Ældreråd.
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