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Ældrerådet har haft samme personsammensætning siden valget i november 

2009. 

I tredje periode af 2012 havde ældrerådet mange sager til høring, hvor 

kvalitetsstandarder fyldte mange punkter på dagsordenen. 

 



Ældrerådet havde mange tilsynsrapporter til høring. Det var året, hvor 10 

plejehjem blev til 7 nye plejecentre, der efter byggeriet kom godt i gang i 

hverdagene, hvor sammenlagte plejehjem skulle finde det fælles klima i 

hverdagen. 

De nybyggede plejecentre: 

-Violskrænten 

-Digterparken 

-Glesborg  

-Møllehjemmet med ny tilbygning, der bliver færdig i 2013 

De bevarede plejecentre: 

-Farsøhthus 

-Fuglsanggården 

-Bakkely 

Hertil kommer centre for psykisk og fysisk handicappede med det 

nybyggede Skovstjernen. 

Ligeledes er der et ombygget center i Ørum, samt renoverede bosteder i 

Dolmer Have, Ørsted og Allingåbro. 

 

Årets gang – med små og store begivenheder i ældrerådet 

 

Djurs Mad I/S 

Ældrerådet har 2 medlemmer i Djurs Mad  I/S’s kostudvalg. 



Det er ældrerådets opfattelse, trods enkelte klager, at den leverede mad er 

tilfredsstillende, og at levering af mad nu sker på en god måde, både til 

plejecentrene og til private hjem. 

Der har været begyndervanskeligheder både økonomisk og madmæssigt, 

men ældrerådet har ikke modtaget klager omkring Djurs Mad I/S. 

 

Velfærdsteknologipolitik 

I løbet af de seneste år har der været en betydelig vækst i antallet af 

velfærdsteknologiske løsninger, f.eks. robotstøvsugere m.v., der kan 

anvendes til at understøtte de kommunale aktiviteter på ældreområdet og 

handicapområdet. Det må forventes, at udviklingen på området vil 

fortsætte og forstærkes i de kommende år. Kommunen laver forslag til et 

kommissorium for udarbejdelse af en velfærdsteknologipolitik. Ældrerådet 

kan anbefale dette, og deltager gerne aktivt i arbejdet. 

 

Demenspolitik 

På baggrund af drøftelse i ældrerådet foreslås det, at der sættes gang i et 

forberedende arbejde med henblik på at få udarbejdet en demenspolitik i 

Norddjurs Kommune. 

Ældrerådets anmodning er nu blevet hørt, og der indledes med et 

dialogmøde i januar måned 2013, som oplæg til nedsættelse af en 

arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde forslag til en demenspolitik, 

der senere går til politisk behandling i udvalg og kommunalbestyrelse. 

 



Værdier for tryghed og værdighed i plejeboligen 

Ældrekommissionen har givet sit bud på ”De fem værdier for tryghed og 

værdighed i plejeboligen”, hvilket ældrerådet har tilsluttet sig i egne møder 

og i dialog med ældreområdet: 

 Indflydelse på eget liv 

 Respekt for forskellighed 

 Medmenneskeligheden i fokus 

 Gode oplevelser hver dag 

 En værdig afslutning på livet 

 

Politik/Plan for forebyggelse af sygehusindlæggelser i Norddjurs 

Kommune 

I bestræbelserne på at reducere sygehusindlæggelserne, herunder 

genindlæggelser, blev der i maj måned nedsat en projektgruppe med 

repræsentanter fra almen praksis, Regionshospitalet i Randers og 

Norddjurs Kommune. Projektgruppen tager i sit arbejde afsæt i 10 

forebyggende diagnoser, som er udpeget af Kommunernes Landsforening 

og Sundhedsstyrelsen. 

Delarbejdet i fase et er afsluttet, og fase to og tre forventes afsluttet i 

foråret 2013. 

Ældrerådet anbefaler det igangsatte arbejde, men opfordrer kommunen til 

at give gode tilbud om tryghedsboliger overalt i kommunen. Det gøres 

klart gennem information, hvad akutpladser kan tilbyde ældre syge som 

aflastning ved sygdomstilfælde. 



Ældrerådet finder det meget vigtigt, at der sker et samarbejde med 

praktiserende læger, lægevagten og sundhedsskolen m.v. omkring de 

kommunale tilbud til erstatning for/forebyggelse af sygehusindlæggelser. 

 

Kollektiv trafik/Flexture 

Ældrerådet har ved flere lejligheder drøftet kollektiv trafik og lokalkørsel, 

herunder muligheder for ældres benyttelse af flexturordningen.  

Ældrerådet har været høringspart, når det gælder køreplaner for lokal 

buskørsel og priser (herunder prisstigninger) for benyttelse af flexture. 

Det er vigtigt for ældrerådet, at der sikres gode muligheder for lokalkørsel 

til gavn for alle og især ældrebefolkningen. 

Erik Laursen er valgt til formand for Norddjurs Trafikråd. 

 

Budget 2013 for pleje- og ældreområdet 

Ældrerådet har i lighed med tidligere år deltaget aktivt i arbejdet med 

forslag til kommunens budget for de kommende år, og har peget på 

mangler i anlægs- såvel som driftsbudgettet, og peget på følgende 

områder: 

 Anvendelse af ny teknologi i hjemmeplejen 

 Naturligt at etablere varmtvandsbassin ved rehabiliteringscentret i 

Posthaven 

 Stiforbindelse og bedre trafiksikker vej fra Glesborg Plejecenter til 

indkøbscenter og kirke 



 Involvere Grenaa Sundhedshus i kommunens ældrepleje, og medtage 

kommunens udgifter i budgettet  

 Bedre transportmuligheder i hjemmeplejen, eventuelt anskaffe el-

cykler i lighed med postvæsenet 

 En bedre service/information på hjælpemiddelområdet 

 En udvidelse af driftsbudgettet med en mio. kr. til demensområdet 

 Øget opmærksomhed på træning af ældre mennesker og afsat midler 

hertil. 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, ser ældrerådet med 

tilfredshed, at der ikke er sket væsentlige besparelser på ældreområdet. 

 

Ældredag i Ørum Aktiv Center 

I lighed med tidligere år afholdt ældrerådet  FN’s internationale ældredag 

den l. oktober 2012. 

I år under titlen ”Livet længe leve” også i den 3. alder. 

Blandt en bred orientering om ældresager i kommunen havde ældrerådet 

indbudt John Engelbrecht som foredragsholder. Han fortalte de 122 

fremmødte tilhørere om humor, livsmod og visdom i hverdagen. Om 

livsrejsens betydning, og om at gå fra et krumbøjet ældrebillede til de 

gaver og frugter, der gives i den 3. alder. 

 Borgmester Jan Petersen bød velkommen 

 Grete Ølgaard fortalte om Posthavens træningstilbud 

 Søs Fuglsang orienterede om ældreplejen 



 Søren Peter Thaastrup-Leth gav aktuel information om de nye 

ældreboliger 

 Jesper Cortes orienterede om borgerrådgivning 

 Erik Laursen fra ældrerådet orienterede om flexturordningen 

Dagens ordstyrer var ældrerådets næstformand Jens Erik Madsen. 

 

DANSKE ÆLDRERÅD 

DANSKE ÆLDRERÅD påtager sig fællesskabende aktiviteter og kurser 

for landets ældreråd i de 98 kommuner: 

 Den 14. og 15. maj afholdtes repræsentantskabsmøde, hvor 4 

medlemmer fra Norddjurs Ældreråd deltog 

 Formandsmøde i Fårvang mellem landsledelsen og regionens 19 

ældrerådesformænd 

 Regionsældrerådsmøde i Fårvang ved den primære sundhedstjeneste 

 Temamøde om valg til ældrerådet november 2013 

 Konference i Vingsted: ”Før livet bliver ubærligt”. 

Herudover har DANSKE ÆLDRERÅD arbejdet med nye love og struktur, 

der i sin endelige udformning blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 

maj måned 2012.  

Forslagene til nye love har været udsendt til høring i ældrerådene. 

 

 



Samarbejde mellem ældrerådet og kommunalpolitikerne 

Der har også i 2012 fundet et godt samarbejde sted mellem kommunens 

politikere, administration, og de enkelte enheder på ældreområdet. 

Kommunale og embedslægens tilsynsrapporter med de 7 plejecentre 

sendes til høring i ældrerådet, ligesom de danner grundlag for dialog i 

bruger- og pårørenderådene i de enkelte plejecentre. 

Ældrerådet anser de 2 årlige dialogmøder med voksen- og plejeudvalget 

for meget vigtige, hvor ældrepolitikken drøftes og slibes af. 

Ikke alle emner fra ældrerådets månedlige møder er omtalt her i 

beretningen, men dagsordenerne er optaget på kommunens hjemmeside, 

og efter møderne optages ældrerådets beslutningsreferater som information 

for alle interesserede. 

 

Valg til ældrerådet 

Norddjurs Ældreråd er det lovbestemte, folkevalgte råd, som består af 13 

medlemmer i 2010- 2013, men fra 2014 foreslås at bestå af 11 

medlemmer. 

Der skal være valg til ældrerådet i november måned 2013. 

Ældrerådet er talerør for de godt 10.000 borgere, som er fyldt 60 år. 

Ældrerådet skal give de kommunale politikere og forvaltningen gode råd 

om ældrepolitikken i kommunen og skal høres om alle forslag, der 

vedrører ældrebefolkningen. 

I løbet af 2013 og frem til ældrerådsvalget vil ældrerådet indkalde til 

informationsmøder for kommende interesserede kandidater til ældrerådet, 



ligesom lokalpressen inddrages i oplysningsarbejdet omkring ældrerådets 

arbejdsområder. 

 

Svend Erik Christiansen 

formand 

 


