
Ældrerådets tilbageblik på et travlt 2015 

 

2015 har været et travlt år for ældrerådet. Der har været mange sager og spørgsmål, der skulle rådgives 

om.  

I begyndelsen af året blandede vi os i problematikken om adgangsforholdene på Børkop Station, hvor ældre 

har svært ved at komme til anden perron. Vi skrev til trafikministeren og Vejle Amts Folkeblad. Sagen er 

endnu ikke løst og fortsat til gene for især ældre passagerer. 

Vi har drøftet digital post og digital selvbetjening. Den 1. november 2016 udløber perioden for personer, 

der har fået en midlertidig fritagelse for digital post. De skal inden denne dato søge på ny, da fritagelsen 

”kun” gælder i 2 år. Ældrerådets mening er, at en fritagelse skal gælde resten af personens levetid.  

Vi fik en ”klippekortsmodel” midt på året. En ordning, hvor en del ældre kan få ½ times ekstra hjælp om 

ugen. Borgeren bestemmer selv, hvad hjælpen skal bruges til – om den skal omsættes til rengøring, gåtur 

eller besøg. Kort sagt til at gøre livet sjovere og bedre.  Vi opfordrer hjemmehjælpsmodtagere, der er med i 

ordningen, om at gøre brug af den. 

I rådet har vi drøftet problemerne med brand- og røgalarmer på plejecentrene. Der er stor forskel på en 

brandalarm og en røgalarm. Sidstnævnte er langt at foretrække, da langt de fleste, der omkommer ved 

brand, omkommer af røgforgiftning. Forbrugerbladet TÆNK har netop lavet en undersøgelse, hvor 4 ud af 

10 brand- og røgalarmer dumpede, for de alarmerede ikke ved røg. 

Rådet har i et brev til Seniorudvalget skrevet, at det er vigtigt, at pengene fra ”ældremilliarden” forbliver i 

Seniorområdet og kommer de ældre til gavn. Ved budgetforhandlingerne er det lykkedes. Vi er i det store 

hele tilfredse med budgetforliget.  

 

Ved Folketingets finanslovsforlig blev det vedtaget, at kommunerne skal have en milliard kroner til 

ældreområdet – bedre kendt som ”værdighedsmilliarden”. For at få del i de penge skal kommunerne 

indføre og godkende en ”Værdighedspolitik”.  I Vejle Kommune er arbejdet med at få den indført i fuld 

gang. Det første møde er afholdt, og Ældrerådet har været repræsenteret. I rådet har vi allerede tanker om, 

hvad pengene fra ”Værdighedsmilliarden” skal bruges til. Det svarer til ca. 19 mio. kr. til Vejle kommune. 

Ældrerådet har været høringspart i kommunens plejeboligstrategi. Vi er enige med Seniorudvalgets forslag 

om trinvis at udfase to ældre, utidssvarende plejecentre og i stedet bygge et helt nyt. Prognoser siger, at 

der om ca. 10 år vil være flere, der bliver visiteret til plejebolig.  Til den til skal der være pladser til dem. 

I oktober måned markerede vi ”FN´s Internationale Ældredag” ved et arrangement i Bygningen. Over 200 

ældre deltog. Vi havde en god og hyggelig eftermiddag. 

Ovennævnte er blot et udpluk af, hvad Ældrerådet har beskæftiget sig med i det forløbne år. Vi takker for et 

godt og konstruktivt samarbejde med alle i Vejle kommune og ønsker GODT NYTÅR. 

Venlig hilsen 

 

Ældrerådet 
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