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TILBAGEBLIK 

 

Ved afslutningen af denne tredje periode af ældrerådets virk-

somhed kan der være anledning til et kort tilbageblik på de 12 

år. 

 

Ved kommunesammenlægningen blev ældrerådet dannet af de 

gamle ældreråd fra Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og det halve 

af Sønderhald Kommune. 

 

Ved valget i 2005 blev der valgt 15 medlemmer og et antal sted-

fortrædere. Formand blev Svend Erik Christiansen, som var for-

mand i Grenaa Ældreråd. Næstformand blev Jens Erik Madsen, 

som var formand i Rougsø Ældreråd. 

 

Medlemstallet blev i de følgende år reduceret til 13 og senere til 

11. I 2016 blev medlemstallet i ældrerådet ændret fra 11 til 8, 

angiveligt fordi et medlem ønskede at holde op af personlige 

grunde, samtidig med at tre andre medlemmer af andre grunde 

valgte at forlade ældrerådet. Ved valget i 2017 blev der valgt 9 

medlemmer og to stedfortrædere. 
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TILBAGEBLIK 

- Ældrebolighandlingsplanen 
 

Af vigtige begivenheder skal her først og fremmest nævnes æl-

drebolighandlingsplanen.  

 

I 2008 blev det besluttet at bygge nye plejecentre og renovere 

bestående plejeboliger for omkring 600 millioner kroner, hvoraf 

kommunekassen betalte cirka én million. 

 

Da planen var færdigudrullet i 2013 var der bygget nye pleje-

centre i Grenaa, Glesborg og Auning. Der blev også opført bo-

stedet Skovstjernen for handicappede borgere og renoveret æl-

dreboliger i Allingåbro og Ørsted.  

 

Desuden blev Grønnegården bygget som nabo til Violskrænten. 

Det hus rummer 42 ældreboliger, der senere bliver omdannet til 

egentlige plejeboliger og drives sammen med plejecenter Viol-

skrænten. 

 

Ældrerådets formand var med hele vejen i byggeriet som med-

lem af en følgegruppe. 
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TILBAGEBLIK 

- Den kommunale madordning 
 

Den kommunale madordning har naturligvis i hele perioden væ-

ret til diskussion. Ældrerådet var i 2008 med til at anbefale byg-

ning af et storkøkken i Auning. Herfra blev der leveret mad til 

plejecentre, leve-bo miljøer og private hjem i både Syddjurs og 

Norddjurs. Omlægningen af madordningen betød frigørelse af 

flere millioner kroner, der blev brugt andre steder i ældreomsor-

gen. 

 

Ni år senere var ældrerådet med til at anbefale at lukke storkøk-

kenet i Auning! Den undrende befolkning spørger, om det ikke 

er en molbohistorie. Det er det naturligvis ikke. Derimod et bevis 

på kommunalpolitikernes vågne og hurtige reaktion på ændrede 

politiske signaler fra Christiansborg. Ved en regeringsomdannel-

se i 2016 fik Danmark for første gang i historien en ældremini-

ster. Hendes politiske budskab var: ”Madlavning tilbage til pleje-

hjemmene”. Regering og Folketing besluttede at sende penge 

med, så kommunerne kunne finansiere de nødvendige ombyg-

ninger af køkkenerne på plejecentrene. 

 

Denne opgave nærmer sig nu færdiggørelsen. Arbejdet skal 

være færdigt og regningerne betalt inden nytårsaften, så der har 

været fart på. 
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TILBAGEBLIK 

- Den kommunale madordning (fortsat) 
 

Ældrerådet gjorde i sit høringssvar opmærksom på, at der sta-

dig skal være sikkerhed for, at alle borgere, som er med i den 

kommunale madordning, får god mad uden en forøgelse af pri-

sen.  

 

Køkkenet i Auning stod nu i den situation, at de mange kunder 

på plejecentre i Syddjurs og Norddjurs var forsvundet, og der-

med forsvandt også muligheden for at drive en rentabel forret-

ning. Derfor bliver det nu lukket, og medarbejderne får mulighed 

for at få job i et plejecenter.  

 

Der er så indgået en aftale med Randers Kommune og Kronjyl-

lands Madservice, som fra februar 2018 vil levere den samme 

service, som vi fik fra Djurs Mad I/S. Norddjurs Kommune skal 

fortsat sørge for at bringe maden ud til de visiterede borgere.  

 

Ældrerådets kolleger i Randers ældreråd har i lang tid været op-

mærksom på kvaliteten af maden og kan berette om randers-

borgernes tilfredshed med leveringen.  

 

Ældrerådet bemærkede i behandlingen af forslaget, at der er 

indbygget forbedringer i forhold til den gældende ordning. 

Blandt andet er det nu muligt at bestille små portioner, hvorved 

vi tror, at der kan blive mindre madspild, og at vi undgår risikoen 

for, at borgerne kommer til at spise gammel mad. 
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TILBAGEBLIK 

- ældrerådsvalget  
 

Forberedelse af ældrerådsvalget den 21. november 2017 har 

optaget en stor del af arbejdet i det forgangne år. Der har altid 

været afholdt fremmødevalg, hvilket giver en høj stemmepro-

cent og dermed også et godt folkeligt mandat i ældrerådets ar-

bejde med at rådgive kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål, 

som vedrører de 11.749 norddjursborgere, som er fyldt 60 år. 

 

Overblik over antal kandidater og stemmeprocent 

 

Ældrerådet havde derfor optimistisk sat næsen op efter en yder-

ligere forbedring af stemmeprocenten i år. 

 

Den første opgave var derfor at ”skaffe” tilstrækkeligt mange 

kandidater – helst fra alle dele af den vidtstrakte kommune. I 

foråret 2017 blev der lavet en kort videofilm til præsentation af 

arbejdet i ældrerådet og muligheden for at påvirke beslutninger-

ne i det politiske system.  

År Antal kandidater Stemmeprocent 

2005 21 66,6 % 

2009 22 65,3 % 

2013 15 69,1 % 
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TILBAGEBLIK 

- ældrerådsvalget (fortsat) 
 

Videoen blev betalt af velfærdsforvaltningen og kan stadig ses 

på kommunens hjemmeside.  

 

Ældrerådets medlemmer deltog i forskellige politiske vælgermø-

der og var også synlige på den årlige landbrugsmesse på Gam-

mel Estrup. 

 

Ved udløbet af anmeldelsesfristen var der kommet 11 kandida-

ter. Disse blev præsenteret i en folder og på kommunens hjem-

meside. I den lokale ugeavis blev der i to uger indrykket helsi-

desannoncer. Kandidaterne deltog efter evne i de planlagte væl-

germøder rundt i kommunen. 

 

Stor var spændingen, da valget blev talt op: Resultatet blev lidt 

skuffende en stemmeprocent på 64,5, men dog væsentlig bed-

re, end de kommuner, som afholder ældrerådsvalget som et 

brevvalg. Læs mere om valget på side 20. 

 

Ældrerådet vil på sit afsluttende møde den 14. december  2017 

evaluere valget, men benytter lejligheden til at takke alle, som 

på en eller anden måde har medvirket til afvikling af valget. Det 

gælder især de 44 tilforordnede, som havde en lang vagt fra 

klokken 7 til henimod 22. 
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HØRINGSSVAR 

 

Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder, der er lukkede mø-

der. Det betyder, at kun ældrerådets medlemmer og sekretær 

kan deltage. Naturligvis kan ældrerådet indbyde fagpersoner 

eller andre med viden om det pågældende punkt, som drøftes. 

Hvis der skal træffes beslutning om et høringssvar for eksem-

pel, sker det, efter at de indbudte har forladt mødelokalet. 

 

Ældrerådet har i årets løb navnlig fået spørgsmål til høring fra 

voksen- og plejeudvalget. Men der har også været sager til hø-

ring fra kultur- og udviklingsudvalget. Det har for eksempel dre-

jet sig om bibliotekers åbningstid eller forslaget til ny kultur- og 

fritidspolitik. Med miljø- og teknikudvalget har der været drøftet 

trafikregulering i Violskrænten i Grenaa og Hovedgaden i Al-

lingåbro, ligesom planerne om byfornyelse i Grenaa og Auning 

har været i spil. 
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HØRINGSSVAR (fortsat) 

 

Samarbejdet med voksen- og plejeudvalget fortjener en særskilt 

beretning. Der har i perioden udviklet sig en meget gunstig prak-

sis, som giver ældrerådet en enestående mulighed for at få ind-

flydelse på den endelige beslutning i kommunalbestyrelsen.  

 

Det foregår således: Når forvaltningen har lavet et forslag for 

eksempel til en ny kvalitetsstandard, bliver det behandlet to gan-

ge i udvalget med en måneds mellemrum. I dette tidsrum får 

ældrerådet sagen til høring med alle bilag. Ældrerådet drøfter så 

i sit mellemliggende møde sin holdning til forslaget og laver et 

høringssvar. På det efterfølgende møde i voksen- og plejeudval-

get skal det så vise sig, om argumentationen for en eventuel for-

bedring af forslaget har været så god, at politikerne ændrer i for-

slaget, inden det sendes til kommunalbestyrelsen.  

 

Det sker også, at udvalget sender de gode ideer direkte videre 

til chefen for sundheds- og omsorgsområdet til videre foranstalt-

ning. 

 

Denne model for samarbejde mellem ældreråd og forvaltning 

findes ikke bedre i nogen anden kommune i DK. Den vil forhå-

bentlig blive videreført i den kommende periode. 
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HØRINGSSVAR (fortsat) 

 

Ældrerådet har i årets 11 ordinære møder afgivet høringssvar 

på meget forskellige forslag fra forvaltningen.  

 

Derudover får ældrerådet forelagt resultaterne af det kommuna-

le tilsyn med de seks plejecentre. Også tilsynet med bosteder 

og andre sociale institutioner kaster tilsynsrapporter af sig, som 

skal læses og diskuteres. De laves af en regional tilsynsvirk-

somhed og er ofte meget omfangsrige. Det gode ved dette ar-

bejde er, at ældrerådet kan konstatere, at der er gode forhold 

for beboerne – både i plejecentrene og de sociale bosteder. 

 

Høringssvarene følger med som bilag til dagsordenen i Kommu-

nalbestyrelsen. De kan derfor altid ses på kommunens hjemme-

side i dagsordenen til møderne. 

 

I årets løb er det blevet til godt og vel 30 høringssvar. De fleste 

er blevet godt modtaget og har undertiden medført, at et forslag 

er blevet revideret, inden det nåede frem til kommunalbestyrel-

sen. 
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ÆLDRERÅDETS MEDLEMMER 

INDTIL 31. DECEMBER 2017 

 

Jens Erik Madsen 

Formand 

Allingåbro 

Anna Lund Hansen 

Næstformand 

Grenaa 

Ingeborg Kyed Pedersen 

Skærvad 

Birgit Jensen 

Grenaa 

Birgit Lindgaard 

Trustrup 

Erik Laursen 

Grenaa 

Hans S. Kristensen 

Bønnerup Strand 

Aase Andersen 

Ørsted 
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ØKONOMI 

 

I loven om ældreråd er det bestemt, at ældrerådet skal høres 

om forslaget til kommunens budget for det kommende år – både 

driftsbudget og anlægsbudget. Det har været en nem opgave i 

de seneste to år.  Norddjurs Kommune har ført en økonomisk 

politik på ældreområdet, som ældrerådet har haft let ved at an-

befale. Det drejer sig om at fastholde et stabilt udgiftsniveau, så 

vi undgår store udsving i kvaliteten af de ydelser, som borgerne 

har ret til. 

 

FOA har for nylig lavet en landsdækkende undersøgelse af 

kommunernes udgift pr. 65+ borger til sundhed og omsorg. Un-

dersøgelsen beskriver udviklingen over en treårig periode. Her 

skiller Norddjurs Kommune sig ud ved at have forøget den årli-

ge udgift, hvor de fleste andre kommuner har skåret ned.  

 

Det skal dog også bemærkes, at Norddjurs Kommune har udfor-

dringer på grund af lavt skattegrundlag og en dårlig helbreds-

profil. Derfor er det en stor opgave for ældrerådet at holde øje 

med, at pengene bruges bedst muligt, og påpege, hvor der er 

mulighed for forbedringer af de ældre borgeres livsvilkår. 
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ØKONOMI (fortsat) 

 

En stor opgave i denne sammenhæng for det kommende ældre-

råd er fastholdelse af de forbedringer som blev mulige ved de 

såkaldte milliarder. ’Ældremilliarden’ i 2015 og 

’Værdighedsmilliarden’ i 2016 gav et statstilskud på cirka 8 milli-

oner kroner i hvert af de to år. For disse penge blev der ansat 

nye medarbejdere til at forbedre livet på plejecentrene. Der blev 

også ansat en musikterapeut på et plejecenter. Der kom endvi-

dere to netværksterapeuter med den opgave at tilbyde oplevel-

ser for borgere, som er ensomme eller i risiko for at blive en-

somme. 

 

Ældrerådet vil naturligvis arbejde for, at alle disse forbedringer 

kan fastholdes, når pengene fra staten i de kommende år vil bli-

ve fordelt efter det såkaldte ’bloktilskud’, som betyder, at de ikke 

er øremærkede til disse opgaver, men kan anvendes til andre 

kommunale formål efter kommunalbestyrelsens beslutning. 
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ULIGHED I SUNDHED 

 

Ældrerådet har dog også oplevet at løbe panden imod en mur. 

 

Et eksempel herpå er kvalitetsstandarden om det kommunale 

akuttilbud inden for sundhed. Hvis man som patient bliver ind-

lagt på hospitalet er det gratis. Hvis man bliver indlagt i Grenaa 

eller Auning på en akutplads, skal man selv betale.  

 

 

 

https://www.norddjurs.dk/norddjurs/kvalitetsstandarder
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ULIGHED I SUNDHED (fortsat) 

 

Ældrerådet sendte derfor dette høringssvar til voksen- og pleje-

udvalget: 

 

”Kvalitetsstandarden i Norddjurs Kommune er udarbejdet i for-

hold til Sundhedsstyrelsens ”Kvalitetsstandarder for kommunale 

akutfunktioner i hjemmesygeplejen”. Det fremgår heraf, at et af 

formålene med den kommunale akutfunktion er, ”at medvirke til 

at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser (på hospi-

tal )”.  

 

Det virker derfor fuldstændig tåbeligt, at en patient får gratis 

transport ved indlæggelse på hospital, men skal betale transpor-

ten til en kommunal akutplads. 

 

Ældrerådet foreslår, at bestemmelsen i kvalitetsstandarden og 

indsatskataloget om patientens egenbetaling slettes. 

 

Ældrerådet er bekendt med, at forvaltningen henviser til kom-

munalfuldmagten, når emnet bringes på banen.  

 

Derfor opfordrer ældrerådet forvaltningen til at kontakte Anke-

styrelsen med henblik på en afklaring af, hvilke relevante afgø-

relser, der foreligger om emnet.” 
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ÆLDREPOLITIKKEN 

 

Ældrerådet har haft to medlemmer i styregruppen, som udarbej-

dede forslag til en ny ældrepolitik.  

Den blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 12. september 

2017.  

https://www.norddjurs.dk/media/5125110/aeldrepolitik-Norddjurs-Kommune-sep-17.pdf
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ANDRE NYHEDER I ÅRETS LØB 

 

’Klippekortet’ = ½ time ekstra til hver beboer på et plejecenter. 

Det betyder, at beboeren får mulighed for hver uge at få en halv 

times samvær med en medarbejder til en aktivitet eller ydelse, 

som er ud over den i forvejen tildelte hjælp. Beboeren har mulig-

hed for at ’opspare’ tiden i indtil fire uger til en længerevarende 

begivenhed. Ordningen er tidligere indført og stadig gældende 

for modtagere af hjemmehjælp. 

 

Fast tilknyttet læge til et plejecenter. Der er indgået en afta-

le mellem lægeforeningen og kommunen. Den betyder, at et 

plejecenter kan lave en aftale med en praktiserende læge om at 

få rådgivning om sundhedsfaglige spørgsmål fra plejecentrets 

personale, herunder også gennemgang af en beboers medicin. 

Beboerne kan beholde deres egen læge som hidtil, men kan 

skifte til plejecentrets tilknyttede læge, hvis de ønsker det. 

 

Ældredagen blev i år afviklet tirsdag den 3. oktober 2017 i 

Pavillonen i Grenaa, hvor tidligere biskop Kjeld Holm holdt op-

læg med emnet ’Erindring og tilgivelse’. Godt 100 mennesker 

deltog og nød kaffen og lagkagen. Ældrerådet tilbød gratis bus-

transport fra landområderne til Grenaa. 
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VALGET OG DET NYE 

ÆLDRERÅD 
 

Tirsdag den 21. november blev der afholdt fremmødevalg til 

ældrerådet 2018-2021.  

 

Resultatet ses på side 21. 

 

Det nyvalgte ældreråd konstituerede sig den 30. november 

2017 med Ingeborg Kyed Pedersen som formand og Yvonne 

Karnøe som næstformand.  

 

Rådet tiltræder den 1. januar 2018. 

 

Samtidig afgår Jens Erik Madsen, Birgit Jensen, Erik Laursen, 

Anna Lund Hansen, Aase Andersen og Hans Stagstrup Kristen-

sen.  

 

De fleste har ’gjort tjeneste’ i 8 år, formanden dog siden 1994 i 

Rougsø og Norddjurs Kommuner. 
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VALGET OG DET NYE 

ÆLDRERÅD 
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SAMARBEJDSPARTNERE UDEN 

FOR KOMMUNEN 
 

I Region Midtjylland er ældrerådets nærmeste samarbejdspart-

nere ældrerådene i Favrskov, Randers og Syddjurs. De fire råd 

danner en kommunegruppe i Regionsældrerådet. 

 

Dette består af formænd/næstformænd i de 19 kommuners 

ældre/seniorråd. Det mødes normalt fire gange om året til drøf-

telse af sager, som besluttes i Regionsrådet. 

 

Regionsældrerådet udpeger en repræsentant i Patientinddragel-

sesudvalget og Sundhedsbrugerrådet. Jens Erik Madsen var 

næstformand i alle tre råd/udvalg. 

 

Ældrerådene i alle landets 98 kommuner er medlem af landsor-

ganisationen DANSKE ÆLDRERÅD med sekretariat i Vanløse. 

Medlemmer af ældrerådet i Norddjurs Kommune deltager i de 

udbudte temadage og konferencer. I maj måned afholdes det 

årlige repræsentantskabsmøde i Nyborg.  
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AFSLUTNING 

 

Denne årsberetning kan desværre ikke beskrive alle beslutnin-

ger i ældrerådets møder. Interesserede borgere kan følge med 

på kommunens hjemmeside under  

www.norddjurs.dk/aeldreraadet  

 

Ældrerådet vil gerne takke for det udmærkede samarbejde med 

forvaltningen og politikerne i kommunalbestyrelsen.  

 

Ældrerådet har i særlig grad været begunstiget med en fremra-

gende sekretariatsbetjening. 

 

Denne årsberetning er udarbejdet af ældrerådet og vedtaget på  

rådets sidste møde den 14. december 2017 

 

Jens Erik Madsen 

Afgående formand 

https://www.norddjurs.dk/aeldreraadet
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ÆLDRERÅDET 

ALTID PÅ VEJ 


