
Ældrerådets årsrapport for året 2012. 
 

 

 

Vi har netop passeret julen 2012 efterfulgt af nytårets mange danske traditioner med god mad og 

festligheder og med ønsker om et godt og lykkebringende år, som vi alle forhåbentlig har i vente. 

 

Traditionen tro, vil denne årsrapport ikke indeholde beskrivelser af de forhold, som Ældrerådet i det 

forgangne år har arbejdet sig igennem. Det ville være formålsløst, da disse løbende igennem året, 

har kunnet studeres i referatform, udlagt på Vesthimmerlands kommunes hjemmeside. 

 

Derimod vil denne årsrapport indeholde overordnede betragtninger, anvendte metoder og generelle 

fokuspunkter, som Ældrerådet igennem året har anvendt, til gavn for den ældre befolkningsgruppe i 

Vesthimmerlands kommune. 

 

Vi har netop i skrivende stund bestået, i den nuværende sammensætning, som Ældreråd i 

Vesthimmerlands kommune i 3 år. Hvem kan forstå, hvor disse år er blevet af. Det kommende 

år….. 2013….. vil for Ældrerådet blive et travl og spændende år. Valget til ældrerådet følger, som 

måske bekendt, valgene til byrådet.  

Tirsdag d. 19. november 2013, fejrer vi demokratiets fødselsdag på det kommunale plan. Det er 

netop denne dag, befolkningen har mulighed for at sammensætte en arbejdsduelig og fornuftig 

kommunalbestyrelse, og det samme gør sig gældende for ældrerådet. 

Det er mit håb, at så mange som muligt fra det nuværende ældreråd vil genopstille til en ny periode, 

men også, at der er mange fra alle hjørner af kommunen, der vil ”tage handsken op”. 

 

I den forgangne 3 års periode, er der i Ældrerådet klart opbygget en social og kulturel forståelse 

med respekt for hinandens synspunkter og levevis. 

Al forståelse bygges af forståelse….. det er en fordom, at tro, at man ingen fordomme har! 

Jeg er af den opfattelse, at alle i Ældrerådet, glæder sig til, at deltage i møderne én gang månedlig. 

Ikke blot for at gennemarbejde en given dagsorden, men også for at se og hilse på hinanden. 

Vi er ikke et Ældreråd, der altid har ”en forkromet” løsning parat.  

Vi har i mange situationer, givet hinanden plads til at tvivle. Dette skyldes ikke, at vi som ældreråd 

er kørt tør for talent eller nye ideer, men fordi, erfaringen siger os, at jo mere der diskuteres på det 

saglige plan, jo bedre løsninger fremkommer. 

 

Umiddelbart tilbageskuende kan det være svært, at fastholde de mange resultater ældrerådet har 

været involveret i. De mange tilsynsrapporter og embedslægetilsyn på kommunens 10 plejecentre, 

er efterhånden rutinesager for Ældrerådet. 

Netop på plejecenterområdet er det vigtigt, at have fuld fokus. Det er jo pr. definition netop disse 

stederne, hvor en del af kommunens svageste borgere befinder sig.  

Ældrerådets holdninger netop på dette område, ligger klar i de uudtalte præmisser ”ingen ord uden 

handling”. 

 

Det siger sig selv, at Ældrerådet ville være på ”dybt vand” uden samarbejdspartnere.  

Efterhånden har Ældrerådet oparbejdet en bred vifte af enkeltpersoner og grupper rundt om i 

kommunen og regionen til gavn for mangfoldigheden. 

 

 



Dagligdagen ville være svær for ældrerådet at overskue og håndtere, såfremt vi ikke havde haft 

dygtige ansatte i Sundhedsforvaltningen. 

Tak jer alle. 

 

Ældrerådet har nu ligeledes i det 3. år haft et godt samarbejdet med det kommunale 

sundhedsudvalg, med Kirsten Moesgaard som udvalgsformand. 

 

I denne 3. årsrapport, er det tid til erkendelse! 

 

Ældrerådets samarbejde med sundhedsudvalget, har udviklet sig positivt i hele perioden ud fra 

samme kulturelle- og sociale forståelse, som nævnt tidligere i dette skrift. 

Ældrerådet hylder samarbejdet frem for konfrontation i.f.t sundhedsudvalget og dermed den 

samlede kommunalbestyrelsen. 

Skulle denne formulering foranledige læsere til at mistænke ældrerådet, for altid at acceptere 

sundhedsudvalgets beslutninger i.f.t høringssvar m.v., kan jeg berolige med, at ældrerådet i 

Vesthimmerlands kommune, har udviklet ”hjørnetænder i passende størrelse”. 

 

I naturlig forlængelse af ovenstående vil jeg gerne takke det samlede ældreråd for rigtig godt 

samarbejde, venlighed og forståelse i året der er gået, og især til næstformand Hans Jørgen Lau 

Jeppesen. 

 

De bedste hilsner 

 

Erik Stagsted 

Ældrerådsformand for 

Vesthimmerlands kommune og Region Nordjylland. 

Tlf. nr.: 98672179 & 20128815 

E-mail: erikstagsted@stofanet.dk 

 


