
 Årsberetning for 2015 
 
Vi er nu nået halvvejs gennem indeværende valgperiode for ældrerådene. 
For Middelfarts vedkommende kan det konstateres, at året er gået godt og planmæssigt. Vi har et 
godt og konstruktivt samarbejde i rådet, og det samme gælder i forhold til embedsværket og det 
politiske system.  
En meget væsentlig grund til dette er nok, at alle involverede er bevidste om deres rolle i 
systemet. 
Vi har i årets løb afholdt 11 ordinære møder og 3 ekstraordinære, hvortil kommer en del møder 
for nogle af os i arbejdsgrupper og udvalgsarbejde.  
Vi har afgivet 17 høringssvar, hvilket er 25% lavere end tidligere år. Høringssvarene har udgjort en 
meget broget buket i forhold til emner. De ligger alle på kommunens hjemmeside. Et par af dem 
skal omtales her. 
 
Budgetlægningen foregik som tidligere år i to tempi. I forsommeren blev vi præsenteret for et 
såkaldt effektiviseringskatalog – forslag fra embedsværket til mulige besparelser. Det indeholdt 
emner, som vi kunne støtte eller tage til efterretning, men også det modsatte som f. eks. en 
reduktion i antallet af nattevagter på plejecentrene.  
Da det endelige budgetforlig blev indgået ultimo september kunne vi med tilfredshed konstatere, 
at de mest kontroversielle forslag fra effektiviseringskataloget var taget af bordet, herunder også 
det med nattevagterne. Vi kunne endvidere konstatere, at bortset fra et par omprioriteringer, så 
var ældreområdet sluppet for besparelser, men tværtimod havde det fået tilført 2 mio. Ældrerådet 
har i flere år påpeget det urimelige i, at Middelfart ligger så lavt på ranglisten over kommunernes 
forbrug til ældreomsorg. Selv om der burde tilføres yderligere 10 – 12 mio. for at komme i 
midterfeltet, så er det dog et skridt i den rigtige retning. Det er også et eksempel på arbejdsvilkår 
for ældreråd: Det lange seje træk. 
Vi konstaterede her i efteråret med tilfredshed, at Middelfart valgte at lade vores del af 
”ældremilliarden” blive i ældreområdet, selvom midlerne nu indgår i bloktilskuddet.  
Vi ser i øvrigt frem til de afrapporteringer, der må komme om, hvordan disse midler er kommet de 
ældre til gavn – ikke mindst set i lyset af, at ældrerådet har haft endog meget begrænset 
indflydelse på, hvordan disse midler bliver anvendt. 
 
Udover ældrerådets primære funktion som rådgiver har vi som nævnt været involveret i udvalgs- 
og arbejdsgruppeaktiviteter. Således afviklede vi i februar sammen med kommunen et 
eftermiddagsmøde med 60 – 70 deltagere. Det overordnede emne var Hjælpemidler. Udover et 
foredrag så vi også hjælpemiddelcentralen. Endvidere var der demonstration af hjertestarter. Alt i 
alt et vellykket arrangement. 
Et tilsvarende arrangement var Aktivitetstilbud i Lokalområdet. Det rettede sig mod ensomme og 
blev afviklet som en messe/ udstilling i Gelstedhallen. De lokale foreninger var udstillere. 
Opbakningen fra borgerne kunne have været bedre, men det var dog ikke ringere, end at vi 
forsøger igen i et andet lokalområde her først i det nye år. Også disse tiltag er et samarbejde 
mellem kommunen og ældrerådet. 
 
 
 



 
 
I september afviklede vi selv ældremesse i Lillebæltshallerne i Middelfart. Det var som tidligere år 
et vellykket arrangement med et skønnet besøgstal på ca . 400 og ca. 35 udstillere. 
 
 
En gang i kvartalet har vi købt en helside i Lokalavisen, hvor vi har fortalt om, hvad der er sket i 
ældrerådssammenhæng ”siden sidst” 
 
I oktober var det vores tur til at være værter for det såkaldte 4-bymøde for ældrerådene i Vejle, 
Fredericia, Kolding og Middelfart. Det var et eftermiddagsmøde med ca. 30 deltagere. Der blev 
fortalt om 4 projekter fra Middelfart kommune: Teknologi i Øjenhøjde – Tidlig Opsporing – 
Læseguides og Aktivitetstilbud i Lokalområderne. Vi sluttede traditionen tro af med en runde med 
indlæg fra de deltagende kommuners ældreråd. 
Udover det ”faglige” er det positivt at møde ældrerådsmedlemmer fra andre kommuner. 
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