
Årsberetning for året 2014. 

 

Det er svært at forstå, at der nu igen har været jul og nytår. Det vil med andre ord 

sige, at der er gået et år igen. 

Det er nu over et år siden, at der blev afholdt valg til Ældrerådet i Vesthimmerlands 

kommune. 

Ved årsskiftet sagde vi farvel og tal for godt samarbejde til Gudrun Pedersen, Lis 

Svendsen, Michell Jensen, Egon Andersen og Doris Jakobsen. 

Det var lidt trist og meget vedmodigt, at undvære de afgående medlemmers gode 

humør og aktive indsats. 

Heldigvis viste valget, at der kom nye kræfter til Ældrerådet. 

Vi kunne ved årets begyndelse, sige velkommen til A. Aage Mortensen, Karen 

Madsen, Margit Krogh, Marie-Louise Henningsen og Gitte Bøgh. 

Det er godt og befordrende at få ”nye øjne” i Ældrerådet, der arbejder målrettet og 

konstruktivt for alle ældre i Vesthimmerlands kommune. 

Det 1. år i det nye Ældreråd, har vist, at der ikke har været de ”store huller i osten”, 

men et ældreråd, der ofte har evnet, at arbejde med en humanistisk ældrepolitik, der 

har været renset for lokalepolitiske interesser. 

Selvfølgelig kan alt gøres bedre, og jeg har i skrivende stund meget tillid til, at vi i de 

kommende 3 år i Ældrerådet, når nye og spændende mål, til gavn for os ældre i 

Vesthimmerlands kommune. 

Ved årsskiftet 2013/2014, fik vi i Ældrerådet nye samarbejdspartnere i 

Sundhedsudvalget, med Palle Jensen som formand. 

Vi har i Ældrerådet allerede det første år, har glæde af udvalgets og især Palle Jensens 

indsigt i sundheds- og ældreområdet. Tak for det. 

I lighed med de år, vil jeg ikke i årsberetningen nævne alle de sager og tiltag, som 

Ældrerådet igennem året har arbejdet med. Det ville blot blive en gentagelse, af 

referaterne fra Ældrerådsmøderne, som i øvrigt kan læses på Vesthimmerlands 

kommunes hjemmeside. 

 

Dog fortjener de mest gennemgribende forhold en kort beskrivelse, her i uprioriteret 

rækkefølge. 

 

1. 

Aftalen om finansloven for 2014 indeholdt et forhold for Vesthimmerlands kommune, 

der udløste 7,7 mio. kroner. I aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje 

skal sikres og at ældre kan fortsætte med at leve det liv de ønsker. 

Dette gælder også for ældre der er mest sårbare og udsatte og måske har et stort 

plejebehov. En del af pengene går selvfølgelig også til en øget rehabiliteringsindsats, 



der målrettet kan hjælpe til med, at ældre bliver bedre til at klare sig selv og sit liv 

bedre. 

 

 

2. 

De uanmeldte tilsyn med Vesthimmerlands plejecentre, har vi i Ældrerådet i perioden 

været tilfredse med. 

Formålet med de uanmeldte omsorgs- og sundhedsfaglige besøg, har til formål at 

afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, 

kvalitetsstandarder og kommunens retningslinjer, men også hvorvidt kvaliteten af 

arbejdet i plejen er på plads. Yderligere detaljer, vil ikke blive beskrevet her. 

 

3. 

Høringssager fra Sundhedsudvalget, er efterhånden blevet en naturlig del af 

Ældrerådets arbejde. Fra øvrige forvaltninger, har det været lidt småt! 

Dette gav anledning til en skrivelse til Kommunaldirektør Henrik Kruse, for at gøre 

opmærksom på Ældrerådets høringsrolle. 

Ældrerådets formandskab afholdte møde med Henrik Kruse, hvor aftalen blev, at alle 

forvaltninger i Vesthimmerlands kommune, skal huske Ældrerådets lovfæstede 

høringsret. 

 

4. 

November 2014, var en skelsættende måned m.h.t kommunikation med offentlige 

kontorer m.v. 

Ældrerådet har arbejdet meget målrettet og koncentreret, for at minimere generne for 

os ældre mest muligt. Målet generelt er klart, at så mange som muligt får muligheden 

for at blive digitale, men der vil altid være en gruppe, der af den ene eller anden 

grund ikke har muligheden for digitalisering. 

Denne gruppe, har vi som Ældreråd en særlig forpligtigelse over for, nemlig at være 

med til, at denne gruppe vil blive fritaget for at modtage digital post fra det offentlige. 

Borgerservice i kommunen, har gjort et utroligt informationsarbejde, som vi i 

Ældrerådet sporadisk har deltaget i. 

Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune ønsker ikke, at nogen borger føler sig ”sat 

uden for” i digitaliseringsprojektet. 

På Forårsfesten i maj måned 2014, udtalte Borgmester Knud Kristensen over for 

1.100 borgere, ”at ingen i Vesthimmerlands kommune, skal få ondt i maven, ved at 

tænke på digitalisering”. 

Godt at vi alle trækker i samme retning. 

 

 

 



 

 

5. 

Ældrerådet har i årets løb afholdt et med Formand for Sundhedsudvalget Palle 

Jensen.  

Det var enighed imellem Sundhedsudvalget og Ældrerådet om, at fokusere på den 

demografiske udvikling i Vesthimmerlands kommune. 

Budgettet for 2014, har været præget af, ”så lidt besparelse” som har været 

forsvarligt. 

2014 samt 2015 skal der fokuseres på antallet af Plejehjemspladser, da vi i 

Vesthimmerlands kommune ligger lidt over landsgennemsnittet for antal af 

Plejehjemspladser i forhold til antal indbyggere. Dog skal den demografiske 

udvikling i Vesthimmerland tages i betragtning. 

 

6. 

Ældrerådet er p.t i gang med ”Tour de mad” planen. Ældrerådet besøger alle 

plejecentrene i kommunen og spiser frokost sammen med beboerne. 

Begrundelsen har været, at sætte fokus på kvaliteten af maden. Sundhedsudvalget er 

meget interesseret i resultatet af Ældrerådets ”smagerunde”. 

 

7. 

Der har været foretagen en grundig tilfredshedsundersøgelse af Vesthimmerlands 

kommunes hjemmehjælp. 

Ældrerådet er yderst tilfreds med resultatet af denne undersøgelse. 

88 % af de adspurgte brugere af hjemmeplejen har svaret ”meget tilfreds” eller 

”tilfreds” med den personlige pleje, og kun 2 % har været utilfreds. 

I forbindelse med praktisk hjælp, har 74 % svaret ”meget tilfreds”, og kun 4 % 

utilfreds. 

Alting kan jo som bekendt gøres bedre, men med så små %, kan Ældrerådet 

konstatere, at der bliver udført et godt og grundigt arbejde på hjemmepleje området. 

 

8. 

5 personer fra Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune, har i året 2014, deltaget i en 

stor spørgeskemaundersøgelse vedr. tilgængeligheden af kommunens hjemmeside. 

Undersøgelsens vigtighed er formuleret af Danske Ældreråd i samarbejde med 

Ældreforum. 

Resultatet forventes offentliggjort i 1. kvartal af indeværende år, og ventes med stor 

spænding. En god og let tilgængelig hjemmeside, er klart basis for en succes for 

borgernes mulighed for at kunne betjene sig selv digitalt. 

 
Januar 2015. 

Erik Stagsted 


