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Lige før vi tager hul på sidste år i denne valgperiode kan vi igen konstatere, at 2016 blev et år med 
rimelig stor aktivitet i og for ældrerådet i Middelfart Kommune. 
Vi har således afholdt 11 ordinært indkaldte møder og et enkelt ekstraordinært. Vi har i årets løb 
afgivet 23 høringssvar. 
Derudover har vi i samarbejde med kommunen afviklet en messe i Ejby og senere på året en i 
Brenderup. Det er en videreførelse af et projekt, vi startede i 2015 i Gelsted. Overskriften for dem 
er Aktivitetstilbud i Lokalområderne – og går ud på, at foreningerne i et givet lokalområde er 
udstillere på messen og på den måde reklamerer for deres tilbud til de lokale beboere. 
Arrangementerne var pænt besøgte.  Det har vist sig, at der faktisk er mange tilbud om aktiviteter 
til borgerne. Den oprindelige tanke var, at vi ville rundt i hele kommunen med dette tiltag, så mon 
ikke vi afvikler et par mere i 2017.   
Vi er stadig repræsenterede i en del arbejdsgrupper, hvoraf f. eks. kan nævnes demens, teknologi 
og bespisning af vore ældre. Sidstnævnte har udviklet sig til et større projekt. Med tilførelsen af 
ekstra midler fra regeringen er der i vores kommune kommet ekstra fokus på de ældres 
ernæringstilstand. Dertil er kommet, at vi fra marts 2017 og tre måneder frem får igangsat et 
forsøg med varm mad om aftenen på to af vore plejehjem – det er udtryk for indfrielse af et længe 
næret ønske fra ældrerådets side. Det er et tiltag, der griber rigtig meget ind i dagligdagen i 
organisationen. Men vi tror, det vil være godt for de ældres døgnrytme – men det vil give 
udfordringer i forhold til personalets vagtplaner, samarbejde med forskellige terapeuter o.a. 
Udarbejdelsen af det kommunale budget forløb sædvanen tro stille og roligt i vores kommune: en 
tålsom effektiviseringsrunde i forsommeren, og så selve budgetforløbet i eftersommeren. I dagens 
Danmark er udarbejdelsen af de kommunale budgetter jo blevet lig med besparelser – set fra 
ældrerådets side var resultatet absolut til at bære. Sådan har det været de seneste år – måske er 
det et udslag af en stigende bevidsthed om, at Middelfart bestemt ligger i den lave ende med 
hensyn til forbrugte skattekroner på ældreomsorg. 
Vores interne samarbejde i ældrerådet har igen i år været godt og konstruktivt. Det samme gælder 
samarbejdet med kommunen: politikere og embedsværk. 
Er alt da idyl i Middelfart? Nej der er plads til forbedringer visse steder. Det gælder som nævnt det 
samlede forbrug til ældreomsorg, som burde løftes med adskillige procent. Arbejdet med de 
seneste års ekstra tilførte midler har vi i ældrerådet ikke været imponerede af. Der har ikke været 
meget debat om anvendelsen af disse midler – og slet ikke debat med ældrerådet, ej heller ved 
sidste runde, selv om det udtrykkeligt er nævnt i udspillet fra regeringen. 
Vi har også haft en hel del udfordringer med udmeldte høringsfrister og vores mødekalender. 
Derfor blev der i efteråret på vores anmodning inviteret til et dialogmøde om disse og et par 
andre problemstillinger. Disse drøftelser blev afviklet i en god og åbenhjertig atmosfære, og vi har 
efterfølgende i pæn grad kunnet konstatere vilje og evne til forbedringer. 
 
 



 
 
Den største udfordring i det kommende år for os og de fleste andre ældreråd bliver valget i 
efteråret. 
Sidste valg afviklede vi digitalt – på trods af, at der i samarbejde med kommunen blev brugt mange 
kræfter på det, nåede vi kun en stemmedeltagelse på ca. 20%. Den skal forbedres betragteligt, 
uanset hvilken afstemningsform vi ender med næste gang.   
Vi er i vores selvransagelse nået frem til, at vi nok var for tidligt ude i forhold til de nye tider med 
NEM-ID, digitale postkasser osv. Der var også tekniske problemer/ nedbrud lige før valgets 
deadline, hvilket nok heller ikke virkede fremmende for lysten til at stemme.  
Men vi må i ældrerådet også være mere opmærksomme på, hvad vi kommunikerer ud, og hvornår 
vi gør det.     
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