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Forord til årsrapport for Bornholms Ældreråd 2020

Året 2020 er snart fortid, men ikke et år vi glemmer foreløbig. Året 2020 vil overgå i historien som corona året. Året,
hvor meget blev og stadig er anderledes. Året, hvor vores sociale relationer til familie, venner og bekendte blev ændret
markant.
Vi kender alle nogen som har været smittet med forskellig grader af sygdommen. I skrivende stund er vaccinen på vej
ud i vores samfund. Lad os håbe, at dette er vendepunktet i pandemien.
Bornholms Ældreråd har haft fokus på alle ældre og ikke mindst dem, som bor på vores plejecentre. Heldigvis har
plejecentrene på Bornholm kun været ramt i begrænset omfang. Men beboerne har haft en hård tid med
besøgsrestriktioner og andre sociale afsavn. Mange har været udsat for en ensomhedsfølelse, der har berørt os alle.
Ældrerådet har fået mange henvendelser, og vi har sammen med kommunens øverste ledelse forsøgt at skabe
besøgsrammer indenfor de restriktioner, som vi var pålagt fra Rådet for Patientsikkerhed. Disse restriktioner har absolut
ikke været optimale med besøgstelte og drivhuse, men heldigvis er det lykkedes også at få muligheder for besøg
indendørs.
I 2020 har vi lært at anvende skype eller andre virtuelle møder i udstrakt grad. Det går faktisk meget godt og møderne
bliver ikke så lange. Men det sociale samvær har manglet.
Et glædeligt lyspunkt i 2020 var, at der ikke skulle spares i relation til budget 2021. Det er første gang i mange år, at der
er et budget i balance uden besparelser og hvor ældreområdet blev tilført et antal millioner kroner. Ældrerådet vil nøje
følge, hvorledes disse midler skal anvendes. Vi håber, at disse ekstra midler til området vil tage presset af
ældreområdet.
Også i 2020 har hjemmeplejen været genstand for diskussion. Området har været præget af sygdomsfravær, og
personalet har løbet meget stærkt. Ændring af organiseringen ser ikke ud til at slå markant igennem endnu. Der er
problemer med at få ansøgere til området. Dette ikke mindst set i lyset af, at der har været kedelige historier fremme i
pressen. Arbejdsmiljøet er stadig ikke tilfredsstillende. Vi vil gerne være med til at tale området op, således at det igen
bliver eftertragtet at arbejde i hjemmeplejen til glæde for de af vores borgere, der har behov for hjælp.
Grundet coronaen er flere møder i ældreanalysegruppen blevet aflyst i årets løb. Jeg sidder i denne arbejdsgruppe
sammen med borgmesteren og håber på at se nogle mærkbare resultater i løbet af 2021.
Ældrerådet er høringspart i rigtig mange sager, som behandles i de af rådet nedsatte grupper. (Se nedenfor.)
Ældrerådet har en god dialog med Bornholms repræsentanter i Region Hovedstaden Leila Lindén og Carsten Scheibye.
Problemet med betaling for pårørende, der bor på Rigshospitalets Patienthotel, er desværre ikke løst endnu.
Som det fremgår af denne årsberetning, så er Bornholms Ældreråd repræsenteret i mange bestyrelser, råd og nævn. Jeg
vil her på vegne af Ældrerådet udtrykke min tak for et godt og konstruktivt samarbejde.
Ligeledes skal der lyde en stor tak til alle, der arbejder i Center for Ældre. I udfører dagligt et stort arbejde til gavn og
glæde for vores ældre medborgere, for hvem 2020 ikke har været noget let år.
Endelig skal lyde en tak til kommunen for den støtte Ældrerådet får i det daglige ikke mindst fra servicedirektør Trine
Dorow og rådets sekretær Kell Hansen, der altid er til rådighed med hjælp og kvalificerede svar.
Erik A. Larsen
Formand for Bornholms Ældreråd
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Ældrerådets sammensætning, formål og opgaver.
Bornholms Ældreråd er et folkevalgt, rådgivende og høringsberettiget organ.
Der er valg til ældrerådet hver fjerde år, normalt samme år som valget til kommunalbestyrelsen.
Alle kommunens borgere over 60 er stemmeberettiget og opstillingsberettiget.
Bornholms Ældreråds vigtigste formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i alle sager, der vedrører ældre.
Det er desuden ældrerådets opgave at varetage de ældre medborgeres interesser på alle områder, der er af betydning for
deres trivsel i kommunen, det gælder sociale, sundhedsmæssige, forebyggende, kulturelle, trafikale såvel som bolig og
byplanmæssige forhold.

Bornholms Ældreråd består i denne valgperiode 2017 -2020 af
Erik A. Larsen: Formand
Kirsten Mortensen: Næstformand
Anita Mortensen: Formand for SOS gruppen
Grethe Viborg
Dorrit Yvonne Dahl
Verner Landin Formand for KTM gruppen
Svend Aage Kristoffersen
Jan Harvest
Jens Oskar Pedersen
Else-Marie Andersen.
Lisbeth Riemann. LR har afløst Anders Knudsen, der er trådt ud af arbejdsmæssig grunde.
Sekretær: Kell Hansen, Konsulent og udvalgssekretær i BRK
Bornholms Ældreråd har ikke nogen selvstændig hjemmeside, men info kan findes under
www.brk.dk se under øvrige udvalg

Bornholms Ældreråd har valgt at dele opgaverne op i følgende grupper.
Den koordinerende gruppe – følgegruppe for Økonomi, Budget og Mødeplanlægning. (KO-ORD)
Følgegruppen vedrørende Kultur, Teknik og Miljø. (KTM)
Følgegruppen vedrørende Sociale forhold og Sundhed. (SOS)
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Den koordinerende Gruppe – Følgegruppe vedrørende Økonomi, Budget og
Mødeplanlægning.
Gruppen består af: Erik A. Larsen (formand) Kirsten Mortensen (næstformand) Anita Mortensen (formand for SOS
gruppen) og Verner Landin (formand for KTM gruppen)
Den koordinerende gruppe har holdt 8 møder i 2020 heraf 2/3 som skypemøder.
Staten yder alle kommuner fuld kompensation for udgifterne til ældrerådenes drift, og det er den koordinerende gruppes
ansvar at holde øje med at budgettet overholdes.
Derudover er det gruppens arbejde at forberede ældrerådsmøderne. Gruppen gennemgår sammen med Sekretær Kell
Hansen dagsordenen til de de ordinære ældrerådsmøder. Gruppen gennemgår i den sammenhæng referaterne fra de 2
følgegrupper SOS og KTM, og sørger for at skabe kontinuitet og sammenhæng i arbejdet.
Gruppen koordinerer studiebesøg for det samlede ældreråd, og sørger for at invitere politikere og embedsmænd, der er
vigtige for vores arbejde. Og vi er glade for at kunne sige, at vi altid oplever imødekommenhed, når vi lægger beslag på
deres tid.
Gruppen kommer ligeledes med idéer til 1 til 2 offentlige møder i løbet af året, hvor der præsenteres nogle emner, der er
relevante for den ældre generation, men som også gerne må appellere mere alment. Det er os magtpåliggende at
synliggøre vores arbejde og være tilgængelige for borgere, der har behov for at have nogen at henvende sig til.
Desværre er et møde med Christine Swane, Direktør for Ensomme gamles værn med emnet ensomhed, samt et møde
med Direktøren for Bornholms Hospital, Annemarie Hellebek, udsat til 2021 på grund af corona restriktioner.
Et antal interne møder med eksterne samarbejdspartnere på Bornholm er ligeledes blevet aflyst.

Kirsten Mortensen
Næstformand for Bornholms Ældreråd
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Følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø.
Følgegruppen består af Verner Landin, der er formand for gruppen, Svend Aage Kristoffersen,
Jens Oskar Pedersen, Else-Marie Andersen og Jan Harvest.
Følgegruppen afholder ca. 11 møder om året (dog lidt færre i 2020 på grund af corana), hvor gruppen hver gang har
beskæftiget sig med diverse udvalgs arbejdsområder og kommer med indstillinger til Ældrerådet.
Teknik og miljøgruppen arbejder bl. a. med det forberedende arbejde med diverse høringssvar til godkendelse i
Ældrerådet.
Følgegruppen har desuden møder med relevante udvalg og ressourcepersoner f. eks:
Natur og miljøudvalget
Job-, udviklings- og fritidsudvalget
Rønne havn
Bornholmslinjen
Herudover er gruppen repræsenteret i:
Bornholms energi og forsyningsselskab
BOFAs brugerråd
BAT s brugerråd
Politiets lokalråd
TV2s repræsentantskab
Bornholms museum
For tiden arbejder gruppen med
- Transportområdet ( færgeudbud mv)
- Museumsbyggeri i Rø
- Biblioteksområdet
- Affaldshåndtering i samarbejde med BOFA

Verner Landin
Formand for udvalget
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Følgegruppen vedrørende Social og Sundhed (SOS-gruppen).
Følgegruppen består af: Grethe Viborg, Dorrit Yvonne Dahl, Lisbeth Riemann, Kirsten Mortensen, Anita
Mortensen (formand for gruppen).
Følgegruppen har holdt 10 møder i 2020, hvoraf de 3 har været Skype-møder. Gruppen har beskæftiget sig
med Social og Sundhedsområdet for ældre borgere, gruppen har også beskæftiget sig med flere aktuelle
emner og debatter i medierne. Medlemmerne af gruppen får ofte henvendelser fra ældre medborgere eller
deres pårørende, om problemer i deres hverdag. Vi debatterer sagerne og lader dem, hvis det er muligt, gå
videre til relevante personer.
Det har været et MEGET specielt år p.g.a. Covid 19, hvor en del af de møde, vi har deltaget i, har været
Skype-møder, hvilket har fungeret udmærket. Vi synes dog stadig, at fysiske møder er at foretrække. Vi ser
frem til et år 2021, hvor der formentlig kommer en vaccine, så alt kan nærme sig en normal hverdag igen.










Vi har forberedt høringssvar vedrørende Plejehjem/ Plejecentres tilsyn og tilsynsrapporter.
Vi har fået emner til kommentering.
Vi er blevet orienteret om Risikobaserede tilsyn.
Vi har haft kontakt med tilsynsførende Mette Marker, som forklarede efter hvilke kriterier, der
udfærdiges tilsyn og tilsynsrapporter.
Repræsentantskabsmøde samt konference i Danske ældreråd er desværre blevet aflyst dette år p.g.a.
Corona. Det holdes normalt i maj/juni måned.
Der har være 1 møde i DeVikas kostråd d.17/2-20 hvor Grethe Viborg, Lisbeth Riemann og Anita
Mortensen deltog.
Der har ikke været afholdt beboer-pårørenderådsmøde i 2020 p.g.a Corona.
De lokale Politirådsmøder har også alle været aflyst i år.
Der har været kontakt til Trine Dorow m.h.p besøgsfaciliteter på Plejehjem/Centre, for at få
forbedret de ældres muligheder for at få besøg under Corona-epidemien.

Anita Mortensen,
Formand for udvalget
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Transportområdet set med Ældrerådets øjne.
Jeg sidder i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm på vegne af Bornholms Ældreråd
Vi har i årets løb haft 3 møder i Kontaktrådet, heraf et møde på skype. Corona-situationen har
naturligvis påvirket mødeaktiviteten.
Året 2020 har været et atypisk år, naturligvis også på transportområdet. Bornholmslinjen har haft
betydeligt færre afgange på Rønne-Ystad ruten. Dette skyldes blandt andet, at flere store
aktiviteter på Bornholm er blevet aflyst.
Den seneste måling af kundetilfredsheden med Bornholmslinjen viser en større tilfredshed med
trafikbetjeningen, end i de foregående højsæsoner. Dette skyldes efter min vurdering både at
rederiet har lært bornholmerne bedre at kende, og at vi som bornholmere har vænnet os
til Bornholmslinjens koncept.
I Ældrerådet glæder vi os over, at Express 1, har fået monteret en t-foil stabilisator. Selvom vi
måske ikke har mærket den store effekt af dette endnu.
Det skal også bemærkes, at hurtigfærgelejet i Ystad nu kan tage imod reservefærgen Povl Anker
allerede fra morgenen af, hvis vejret er dårligt.
Povl Anker fik i efteråret en motoropgradering, og fik nye farver udvendigt. Det er blevet et flot
skib, både udvendigt og indvendigt, selvom Povl Anker efterhånden har mange år på bagen.
Og så glæder vi os til at tage imod den nye store hurtigfærge Express 5 til foråret 2022.
Bornholms Ældreråd er stadig godt tilfreds med samarbejdet med Bornholmslinjen. Vi oplever
rederiet som meget lydhøre overfor vores forslag og kommentarer.
Den anden del af trafikbetjeningen af Bornholm varetages af DAT, som også er blevet kraftigt
påvirket af corona-situationen. Vi glæder os til igen at få flere flyafgange, ligesom vi glæder os til
at indtjekningen i Københavns Lufthavn kommer tilbage i det gamle niveau.
Jeg sidder også i BAT`s brugerråd, hvor vi årets løb har forholdt os til den nye helårskøreplan. Fra
begyndelsen af 2021 vil rutenumrene blive mere entydige, således at de fleste ruter alle udgår fra
Rønne og tilbage igen med samme rutenummer. Det bliver mere overskueligt for både os
bornholmere og for vores turister. Og så glæder vi os til, at der kommer trykte ruteplaner på alle
Standere ved stoppestederne.
Bornholms Ældreråd har stadig et ønske om, at den nye køreplan bliver suppleret med en ny
FlexBus-ordning, som kan benyttes af kunderne, når rutenettet ikke passer til deres
kørselsbehov i yderområderne og på ydertidspunkterne. Nye små busser kan eventuelt benyttes
til denne bestiller-ordning, hvor kunderne bestiller turen i forvejen. En sådan FlexBus-ordning vil
være til stor hjælp for ældre og dårligt gående personer.
Til slut vil jeg gerne kvittere for de mange henvendelser om trafikbetjeningen af og på Bornholm,
vi får fra ældre borgere. Vi forsøger efter bedste evne, at bringe dem videre i de rette fora. Det
gælder både i forhold til Bornholmslinjen, DAT, BAT og andre selskaber, der transporterer os
bornholmere og vores turister.
Svend Aage Kristoffersen
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Yderligere repræsentation i diverse råd og udvalg
Ud over de nævnte råd i forbindelse med følgegruppernes arbejde, har ældrerådet repræsentanter i diverse
udvalg og repræsentantskaber, hvor vi kan lægge et godt ord ind for gode forhold for de ældre. Bornholms
Energi- og Forsynings brugerråd, Rønne Svømmehal, TV2 Bornholms repræsentantskab, Museums
Foreningen, m.fl. Hertil kommer ad hoc udvalg, hvor Erik A. Larsen pt sidder i BRK’s ældreanalysegruppe
med Borgmesteren for bordenden.

Region Hovedstaden incl. Bornholm
http://regionudvikl.dk
Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens lokale ældreråd, Bornholms ældreråd
er medlem af Hovedstadsregionens ældreråd.
Regionsældrerådet afholder 5 møder om året, hvor Bornholms ældreråd deltager med formand Erik A.
Larsen eller næstformand Kirsten Mortensen. Erik A. Larsen er derudover medlem af forretningsudvalget
for Regionsældrerådet.
I år har mødefrekvensen været meget begrænset grundet coronarestriktioner. Kommunikationen har været
klaret primært pr mail.

Danske Ældreråd. (Landsdækkende)
http://danske-aeldreraad.dk
Danske Ældreråd har drøftelser med relevante regeringsudvalg, og er høringsberettiget i alle lovforslag, der
vedrører de ældre, og derigennem støtter Danske Ældreråd de lokale ældreråds arbejde. Danske Ældreråd
fungerer som en paraplyorganisation for de lokale ældreråd, og rådets ansatte er behjælpelig med at udrede
f.eks. juridiske problemstillinger.
Dansk Ældreråds mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældrerådenes arbejde, så ældrerådene
får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne. Danske Ældreråd afholder forskellige møder,
temadage og kurser, hvor repræsentanter fra Bornholms Ældreråd så vidt muligt deltager med en eller flere
personer. Der har ikke været nogen fælles mødeaktiviteter i år, atter p.gr.a. corona restriktioner.

Andre Aktiviteter.
Bornholms ældreråds medlemmer kan efter aftale deltage med oplysninger og dialog om ældrerådet og
relevante problemstillinger for ældre ved forskellige organisations og foreningers møder.
Kirsten Mortensen
Næstformand for ældrerådet.
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Afslutning.
Det nye år bliver spændende på mange måder.
For første gang i lange tider, har sparekniven ikke hængt tungt over kommunens budgetter,
og dermed heller ikke over ældreområdet – det er en lettelse og giver muligheder for at
skabe forbedringer, der er tiltrængte. Forbedringer for både de ældre og for personalet i sektoren.
Efter 15 år i kommunalbestyrelsen, heraf de 11 i borgmesterstolen har Winni Grosbøll
Sagt farvel. Forståeligt, hun har lagt mange år i Bornholmsk politik. Vi har haft et fint samarbejde.
Vi takker og ønsker hende alt godt i hendes nye tilværelse og nye job.
Og endelig er det nye år jo kommunalt valgår. I sådan et år kan alt ske, der kan blive vendt op og
ned på kommunalbestyrelsen og dermed samarbejdspartnere.
Ældrerådet er naturligvis kun en lille del af systemet, men også her kan alt ske. Vi er alle på valg,
og enhver, der har lyst, kan stille op.
Der vil komme oplysninger ud om ikke så længe, om hvornår valget til ældrerådet kommer til at
finde sted, hvordan man kan stemme, hvem man kan stemme på og endelig om, hvem der så
kommer til at sidde i det nye ældreråd.
Kirsten Mortensen
Næstformand
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