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Årsberetning 2019

Indledning
Seniorrådets arbejde i Kerteminde Kommune har i 2019 været præget af, at rådet kun har bestået af fem
medlemmer.
På trods af vilkårene har rådet opnået rigtig meget, i det år der er gået - især på de indre linjer.
Rådet har således siden 1. januar haft fast sekretærbistand. Siden august tilrettelægges dagsordnerne sammen
med fagchef i Sundhed, Handicap og Psykiatri Bente Fournaise, som også deltager i Seniorrådets møder.
Seniorrådet bliver nu løbende orienteret om og har besøg af fagpersoner som orienterer rådet om relevante
emner og tiltag i relation til ældre området i Kerteminde Kommune.
I det hele taget er samarbejdet mellem Seniorrådet og embedsværket udbygget, hvilket bl.a. er et resultat af at
rådet har været opsøgende, men også er blevet mødt med en velvilje fra såvel embedsværk som fra politisk hold.
I den forbindelse vil jeg først og fremmest takke direktør Anders Bjældager, men også borgmester Kasper Olesen
for deres medvirken til, at det gode samarbejde er blevet muliggjort.
Året har været præget af de store besparelser på 20 mio. på ældreområdet. Besparelser som ikke giver mening,
når kommunen har en stadig stigende ældrebefolkning, hvoraf en del også har indtil flere kroniske lidelser, som
kræver en særlig indsats.
Seniorrådet varetager i sagens natur alle ældres interesser, dog med mest fokus på de ældre borgere med størst
behov. Besparelser og især tilførte midler til området er hele tiden i konkurrence med andre omkostningstunge
områder såsom Børn og Unge- og Handicapområdet.
Af vejledning om ældreråd fremgår det at rådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre borgere. Da
Kerteminde Kommunes ”Regulativ for Husholdingsaffald” blev vedtaget af byrådet skete det uden at regulativet
havde været i høring i Seniorrådet. I princippet kunne det have udløst at vedtagelsen i byrådet skulle erklæres
ugyldig, og at processen skulle gå om. I stedet for fik vi efterfølgende en frugtbar dialog med embedsværk,
Forsyning og en ingeniør fra Kerteminde Kommune. Det betød at Visitationen blev involveret, således at de
borgere, som ikke er i stand til at opfylde kravene i regulativet for husholdningsaffald fremover bliver fritaget for
affaldssortering. En problemstilling som ingen havde haft for øje i den forudgående proces. Hele dette forløb
understreger, hvor vigtig det er at Seniorrådet involveres tidligt i arbejdsprocesser, således at vi kan komme med
relevante input. Samtidig understreger det også vigtigheden af høringer.
Seniorrådet har i 2019 fulgt tæt op på Kerteminde Kommunes brandtekniske gennemgang af plejeinstitutioner,
som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet pålagde samtlige kommuner i Danmark med brev af 24. september
2018. Af referat fra ÆHPU møde 5.11.2019 fremgår det at sikkerhedsniveauet på plejecentrene nu er
brandteknisk lovlige. Seniorrådet havde gerne set, at man havde benyttet lejligheden til yderligere at optimere
brandsikkerheden på plejehjemmene.
Værdighedsmidlerne overgår fra 2020 til at indgå i det generelle bloktilskud til kommunen. Det betyder at
Kerteminde Kommune fortsat får tilført midlerne efter fordelingsnøglen for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Kommunen vil derfor fremadrettet modtage det samme beløb til en værdig ældrepleje; men kommunens
forpligtigelse til at redegøre for midlernes anvendelse overfor Sundheds- og Ældreministeriet bortfalder.
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Kommunen vil således ikke længere være forpligtet til at udarbejde særskilte budgetter og regnskaber for
værdighedsmidlernes anvendelse. Det bliver derfor vanskeligere, at følge om pengene reelt bliver tilført
ældreområdet.
Da den kommunale økonomi aftale kom på plads måtte vi konstatere, at de tilførte 1,7 mia. til kommunerne for
Kertemindes vedkommende desværre ikke giver det nødvendige og tiltrængte løft til ældreplejen. Pengene
rækker næppe til mere end at opretholde det nuværende reducerede serviceniveau. Vi ser med glæde på, at man
har undgået den planlagte 1 % rammebesparelse på ældreområdet for 2020; men vi er bekymrede for om
pengene slår til, og at der kommer yderligere serviceforringelser i ældreplejen i 2020.
Styrelsen for Patientsikkerhed har aflagt tilsyn i Sundhed, Handicap og Psykiatri. Det har givet anledning til 3
påbud – 1 i Hjemmeplejen i Langeskov og 2 på Fjordly Plejecenter. Et påbud er en alvorlig sag, og vi betvivler ikke
de ansattes kompetencer, omhu og faglighed i ældreplejen; men vi er bekymrede for, om der kan være en
sammenhæng mellem de arbejdsvilkår der efter gentagne besparelser har været i syge- og hjemmeplejen, og det
at der skrides til påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Vi har gratis sygehusbehandling i Danmark. Uanset hvor den kommunale pleje og omsorg ydes bør det ikke være
forbundet med udgifter for den enkelte borger. Egenbetaling skaber social ulighed, og Seniorrådet arbejder
fortsat på, at det fremover skal være gratis for alle borgere, at blive visiteret til pleje og omsorg på
Rehabiliteringscenter Toften.
I 2019 har Seniorrådet bl.a. været inddraget i arbejdet med udformning af en borgerinddragelsespolitik.
Det bliver interessant, at se den nye politik udmøntet i praksis; da Seniorrådet helt klart bør involveres tidligt i de
politiske processer, således at lovgivningen for ældreråd praktiseres efter hensigten. Vi skal som Seniorråd være
på forkant og være opsøgende, når det gælder nye tiltag, og gøre vores indflydelse gældende på den ældrepolitik
der føres i Kerteminde Kommune.
Det glæder vi os til, i det samarbejde som løbende skal udvikles sammen med embedsværk og politikere.
Tak for samarbejdet i 2019.
Godt nytår!
Laila Rosenbek Finsen
Formand
Befolkningsudvikling
Forventet befolkningsudvikling i Kerteminde Kommune fordelt på aldersgrupper, 2019-2023
Alder:
2019
2020
2021
2022
2023
0-64-årige
65-79+årige
+80-årige
Total

17.796
4.540
1.437
23.773

17.756
4.531
1.499
23.786

17.695
4.546
1.571
23.812

17.626
4.564
1.639
23.829

17.580
4.586
1.678
23.844

Kilde: Befolkningsprognose 2020-2029. Tallet for 2019 er det faktiske befolkningstal pr. 1.1.2019
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Seniorrådsmøder i 2019
I 2019 er der afholdt 12 Seniorrådsmøder fordelt på
året.

Kommunale, regionale o.a. arbejdsgrupper og
udvalg - foreninger

Siden august 2019 er der et fast punkt på
dagsordenen ”orientering fra administrationen”,
hvor fagchef Bente Fournaise sammen med
indkaldte fagpersoner løbende orienterer
Seniorrådet om aktuelle tiltag og igangværende
projekter, puljeansøgninger mv. på ældreområdet

Seniorrådet har i 2019 været repræsenteret i:

Ældrepolitiske sager til høring i 2019
Seniorrådet har i 2019 afgivet høringssvar til:
• Genoptræning servicelovens § 86 stk. 1 samt
sundhedslovens § 140
• Vedligeholdende træning servicelovens § 86,
stk. 2
• Afløsning/aflastning i eget hjem efter
servicelovens § 84
• Rehabiliteringsforløb efter servicelovens §§
82b og 83a
• Kommunal sygepleje efter sundhedslovens
§§ 138 og 119
• Handleplan politikområde Sundhed og Pleje
– besparelser på genbrugshjælpemidler
• Udbudsmateriale vedrørende
genbrugshjælpemidler
• Høringssvar om justering af lokaltrafikkens
køreplaner – busruterne 481 og 491
• Høring om en revision af Telekørslen i
Kerteminde Kommune og på det øvrige Fyn
• Værdighedspolitik – Ensomhed
• Demenspolitik 2020-2024
• Budget 2020-2023
Seniorrådet må konstatere, at høringssvarene ikke
har givet anledning til, at de politiske udvalg,
hverken før eller efter afgivelse af høringssvar, har
fundet det nødvendigt at gå i dialog med
Seniorrådet.
Seniorrådet fremsendte ligeledes ønsker til budget
2020-2023, hvilket heller ikke har givet anledning til
dialog med de politiske udvalg.

•
•
•
•
•
•
•
•

Færdselssikkerhedsrådet
§ 17. stk. 4 udvalg –
Borgerinddragelsesudvalget der arbejder
med en politik for området
Arbejdsgruppe til redigering af
Værdighedspolitikken 2018-2022
 Ensomhed
Arbejdsgruppe til redigering af
Demenspolitikken
Arbejdsgruppe til redigering af skiltning mv. i
Langegade Kerteminde
Regionsældreråd Syddanmark
Brugerrådet i Hans Tausencentret
Brugerrådet i Aktivhuset Kerteminde

Møder, temadage og ældrepolitiske konferencer i
Danske Ældreråd www.danske-aeldreraad.dk
•

•

•

•

•

Drøftelse af Senior- og Ældrerådenes arbejdsog samarbejdsforhold i kommunerne. Fokus
gruppe interview for formænd Danske
Ældreråds Sekretariat 31. januar 2019
Temadag om ”Interessevaretagelse,
kommunikation og kommunal
budgetlægning” den 27. februar arrangeret af
Danske Ældreråd.
Seniorrådet har besøgt Svanehøj Plejecenter
den 6. februar. For orientering, og med fokus
på konsekvenser og udfordringer med
baggrund i besparelserne fra 2019
Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd
med valg af ny landsformand. Nyborg Strand
den 29. april
Ældrepolitisk konference i Danske Ældreråd
tema ”Inddragelse og samskabelse” –
hvordan bidrager ældrerådene bedst?
Seniorrådet havde inviteret borgmester
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•

•

•

Kasper Ejsing Olesen og formand for
Borgerinddragelsesudvalget Michael
Gammelgaard den 30. april
Formands- og næstformandsmøde Danske
Ældreråd den 24.9. Middelfart - Tema:
Danske Ældreråds Mærkesager, og hvordan
gør vi hinanden stærkere.
Temadag i Ålborg Danske Ældreråd 10.10.
 Det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen
 Et godt og værdigt sted at bo – når
man bliver ældre og svækket
 Kommunens sundhedsfaglige
opgaver og økonomi
 Styrelsen for patientsikkerhed –
tilsyn med ældreplejen
 Ældrecenter Lundgården i Hjørring demensby
Ældrepolitisk Konference i Danske Ældreråd
tema ”Er digitalisering og velfærdsteknologi
svaret på fremtidens borgernære velfærd?”
Seniorrådet havde inviteret leder af visitation
og hjælpemidler Lisbeth Udengaard og
ergoterapeut Henriette Gommesen
Rehabiliteringscenter Toften den 26. 11.

Møder i Regionsældrerådet Region Syd
•

•

Hvordan sikrer vi den digitale kommunikation
mellem sektorerne i Region Syd”. Orientering
fra Patientinddragelsesudvalget og
Sundhedsbrugerrådet – 20. februar
arrangeret af Regionsældrerådet Region Syd.
Regions stormøde 22.10. ”Fuld fart på
udviklingen af det Syddanske sundhedsvæsen
med regionen som central aktør” Stephanie
Lose. ”Kan akutte indlæggelser af ældre
forebygges” proff. i geriatri Karen AndersenRanberg

Øvrige møder og samarbejder
•

Seniorrådet har besøgt Lindhøj Plejecenter
den 20. februar. For orientering, og med

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

fokus på konsekvenser og udfordringer med
baggrund i besparelserne fra 2019
Alzheimer foreningen Fyn for gensidig
orientering og samarbejde 25. februar
www.alzheimerforeningen.dk
orientering om Seniorrådets rolle og
arbejdsopgaver Langeskov hos
Pensionistforening 1. marts Hans
Tausencentret Birkende
Pårørende aften 5. marts Munkebo
Forsamlingshus arrangeret af Lindhøj
Plejecenter
Seniorrådet har besøgt Birkelund Plejecenter
den 6. marts for orientering, og med fokus på
konsekvenser og udfordringer med baggrund
i besparelserne fra 2019. Desuden orientering
fra medarbejdere på Birkelund samt
Hjemmeplejen i Langeskov om ”Indsats i
forhold til tidlig opsporing og ” ”I sikre
hænder” http://www.isikrehænder.dk/
Generalforsamling til Brugerrådet i Hans
Tausencentret i Birkende den 19. marts
Vi spiser sammen den 3. april
Ældre Sagens temadag om ”Værdighed i
Ældreplejen” i Kerteminde 8. april
Seniorrådet har besøgt Dalsbo Plejecenter
den 17. april for orientering, og med fokus på
konsekvenser og udfordringer med baggrund
i besparelserne fra 2019. Besøget på Dalsbo
sluttede med fælles kaffebord, hvor beboere,
medarbejdere og frivillige deltog.
Sansegudstjeneste for demente og deres
pårørende i forårets tegn den 25. april i
Kerteminde Kirke.
Foredrag ”Videnskabens Uge” om
Seniorboligfællesskaber i Kølstrup
Forsamlingshus den 25. april.
Møde med Ældre- Handicap og
Psykiatriudvalg 4. maj
Deltog i møde på Svanehøj med Svanehøjs
venner, beboere og medarbejdere den 7.
maj.
Orienterende møde med Kerteminde
Forsyning og Kerteminde Kommune om
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Regulativ for husholdningsaffald ift. til
udfordrede grupper af ældre 8. maj
Møde med Ældre Sagen i Kerteminde og
Munkebo-Langeskov for gensidig orientering
den 20. maj.
Repræsentantskabsmøde Den Selvejende
Institution Munkebo Bakke 6. maj
Fernisering af John Olsens udsmykning på
Rehabiliteringscenter Toften 3. juni
Borgermøde i Aktivhuset Kerteminde om den
nye Demenspolitik 5.9.
Debatmøde om ældrepolitik med
folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen
SF 23.9.
Afskedsreception for Irmgard Birkegaard
leder af Sygeplejen, Rehabilitering og Pleje
30.9.
Borgermøde om Kerteminde Kommunes
Budget 1.10.
Ældretræf i Randers 2.10.
Husmøde i Aktivhuset i Kerteminde 3.10.
Borgermøde om Borger Inddragelses
Politikken 7.10.
Møde med Ældre- Handicap og
Psykiatriudvalget 8.10.
Infostand på Seniormessen i Langeskov
30.10.
Brugerrådsmøde i Aktivhuset i Kerteminde
4.11.
Møde med souschef Stine Dideriksen
Sundhed, Handicap og Rehabilitering, Mette
Schwitzer Juhl leder af hjemmeplejen i
Langeskov og Munkebo,
Pensionistforeningen og Ældre Sagen 12.11.
Afslutningskonference Syddansk
Sundhedsinnovation GERI-Kuffert 3.12.

Tidlig opsporing
Triage og akutfunktion i Kerteminde
Kommune
 I sikre hænder
 Rehabiliteringscenter Toften
Sygeplejersker Christina Østervang OUH
holdt afsluttende et oplæg med titlen:
”Pårørendes og sundhedsprofessionelles
oplevelser med videostuegang”.
Halvårligt dialogmøde på Birkelund
Plejecenter Langeskov i samarbejde med
Syge- og Hjemmeplejen, Ældresagen og
Langeskov Pensionistforening 9. april.
Erfa gruppe møde i Kerteminde mellem
fynske Ældre- og Seniorrådsformænd 14.8.
Fejring af FN’s Internationale Ældredag den
1. 10. i Skovpavillonen
 Med lige værdighed i borg og i hytte
– foredrag med professor emeritus
Jørn Henrik Petersen Institut for
Velfærdsstudier og Offentlig Politik
SDU
 FynBus orienterer om de nye ”Åben
flextrafik” ordninger Flextur og
Plustur
 Kerteminde Forsyning orienterer om
nye regler for affaldssortering
 Direktør Anders Bjældager
Kerteminde Kommune orienter om
”nyt fra ældreområdet”



•

•
•

Seniorråds arrangementer afholdt i 2019:
•

Seniorrådet var den 4. april vært ved Fynske
Ældreråds årsmøde i Kerteminde. Chef for
Sundhed, Handicap og Rehabilitering Bente
Fournaise og en række medarbejdere
orienterede om:
 GERI-kuffert
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2020:
Der er flere store udfordringer på ældreområdet, som
Seniorrådet anbefaler, der bliver sat ekstra fokus på i
2020 og fremadrettet
 Økonomien i ældreplejen
 Klippekortordningen
 Akut plejen og Det Nære Sundhedsvæsen
 Forebyggelse med fokus på:
 Rehabilitering
 Pårørende
 Ensomhed
 Demens
 Madservice
Desuden skal Seniorrådet medvirke til at revidere både
Voksenpolitik og Sundhedspolitik. Demenspolitikken
skal udmøntes i en handlingsplan for området. Det
arbejde deltager Seniorrådet i fra januar 2020.
Seniorrådet skal også deltage i den arbejdsgruppe der
planlægger nyt Plejehjems byggeri i Munkebo.
Samtidig vil Seniorrådet arbejde for og medvirke til, at
skabe en langt større synlighed, når det gælder de
tilbud og muligheder indenfor ældreområdet, som
Kerteminde Kommune tilbyder. Der er dialog med
Sundhed, Handicap og Rehabilitering om temamøder i
2020.
I 2020 og fremadrettet ligger der også en stor opgave
for Seniorrådet i at få udbredt kendskabet til rådet
blandt borgere i Kerteminde Kommune. Det vil vi bl.a.
gøre ved, at planlægge en række temamøder o.a.
arrangementer med bred appel til borgerne i
Kerteminde Kommune.
Seniorrådet vil ligeledes i 2020 fortsætte med at
udbygge relationerne til de foreninger og
interesseorganisationer, som arbejder med og for
ældre i Kerteminde Kommune.
Seniorrådet vil fortsat i 2020 arbejde på fagligt at
dygtiggøre sig gennem deltagelse i temadage,
ældrepolitiske konferencer og gennem orientering fra

fagpersoner i Sundhed, Handicap og Rehabilitering
således at rådet fremstår som kvalificeret og ligeværdig
samarbejdspartner.
Seniorrådets formål og opgaver:
Der afholdes ordinært direkte valg til Seniorrådet hvert
4. år samtidig med byrådsvalget. Alle personer, der har
fast bopæl i Kerteminde Kommune og er fyldt 60 år på
valgdagen, kan stemme og stille op som kandidater.
Seniorrådet er således det eneste kommunalt
lovbefalede folkevalgte råd i Danmark.
Seniorrådet er de 60+ åriges direkte talerør til
Kerteminde Kommunes politikere:











Høringsberettiget selvstændig kommunal
forvaltningsenhed
Omfattet af reglerne om tavshedspligt,
inhabilitet og offentlighed i forvaltningen
Partipolitisk neutrale
Arbejder uafhængigt af
interesseorganisationer
Alle kan henvende sig mundtligt eller skriftligt
med spørgsmål og forslag
Kan ikke beskæftige sig med konkrete
personsager; men tager sager af principiel
karakter op til drøftelse i politiske udvalg
Kerteminde Kommune er forpligtet til at høre
Seniorrådet om alle forhold, som vedrører
ældre borgere. Det gælder ikke alene på socialog sundhedsområdet, men også i
budgetmæssige, kulturelle, tekniske –
herunder boligforhold, samt miljømæssige
sager.
Seniorrådets arbejde finansieres af staten via
det kommunale bloktilskud

Seniorrådets dagsordener, referater og
årsberetninger er offentligt tilgængelige på
www.kerteminde.dk > politik -> dagsordener ->
vælg udvalg -> seniorrådet
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