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Vi har netop passeret julen og nytåret 2013, som traditionelt byder på rigtig meget god mad og med 

festligheder, hvor vi ønsker hinanden et godt og lykkebringende nytår, som vi alle forhåbentlig har i 

vente. 

I denne årsrapport, som indeholder resultatet af Ældrerådsvalget her i efteråret, skal der fra mig lyde 

en hjertelig glædelig jul, samt et rigtigt godt nytår, til de ældrerådsmedlemmer, der ikke blev valgt 

og genvalgt, og til de som ikke ønskede genvalg.  

Tak for et godt og frugtbart samarbejde i de fire år, der er gået alt for hurtigt! 

Derudover vil jeg udtrykke ældrerådets tak til Forvaltningen og til Sundhedsudvalget, for et 

forrygende godt samarbejde og inspiration, i den forgangne valgperiode. 

 

Fremtidens ældrerådsarbejde, byder sikkert på mange spændende og udfordrende opgaver i de 

kommende 4års periode. 

Jeg vil gerne i denne årsrapport, ønske alle der er blevet genvalgt til Ældrerådet, tillykke med 

valget. Hvor var det et godt og positivt valg! 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle de nyvalgte 

ældrerådsmedlemmer, hjertelig velkommen. 

Jeg er overbevist om, at Karen Madsen, Marie-Louise Henningsen, Gitte Bøgh, A. Aage Mortensen 

og Margit Krogh, som alle er nyvalgte, er personer der i den kommende tid, vil tilføre Ældrerådet i 

Vesthimmerlands kommune, yderligere kvalitet. Med mit kendskab til jer, er jeg ikke i tvivl om, at I 

alle vil tænke med hjertet, især når tvivlen om det rigtige, rammer os. 

 

Traditionen tro, vil denne årsrapport ikke indeholde beskrivelser af alle 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. 
 

Læserne må rigtig gerne betragte dette skrift, som en slags tilstandsrapport, ikke for de lovbundne 

opgaver, som tidligere er nævnt kan læses på Vesthimmerlands kommunes hjemmeside, men som 

enkelte stående og gode fremadrettede initiativer, foretaget af Ældrerådets medlemmer, og med 

fødselshjælp fra Forvaltningens superengagerede ansatte. 

Yderligere berettes der om initiativer, som Ældrerådet har støttet 100 %, som positive mærkesager, 

født og båret frem af forvaltningen. 

 

Efterfølgende punkter, er beskrevet i en u prioriteret rækkefølge, men følger årets forløb for 

arbejdet i Ældrerådet i Vesthimmerlands kommune. 

 

 
Ny organisering i Pleje- og seniorservicen. 

 

Ældrerådet fik allerede i januar 2013, mulighed for at støtte et forslag fra Forvaltningen vedr. 

ovenstående omorganisering. Ingen i Ældrerådet, havde det mindste imod, at vi i Vesthimmerlands 

kommune kunne arbejde hen imod en robust og bæredygtig faglig sammenhæng på hele området. 

Det væsentlige mål for os er, at være med til at sikre en bedre opgaveløsning på Plejecentrene og i 



hjemmeplejen, samt et godt samarbejde imellem instanserne. Det stigende krav til kommunerne 

generelt, vil også i Vesthimmerland betyde, en bedre rustning til at modtage borgere, der er 

”hurtigt” udskrevet fra hospitalerne. 

Derfor har Ældrerådet aktivt bakket op omkring en effektivisering af de nuværende og fremtidige 

arbejdsgange, samt udnyttelse af det faglige vidensområde. 

 

Plejetestamente.  

Det efterhånden velkendte plejetestamente, der som hovedprincip, har fundet sin 

plejecentermæssige udformning, har i år 2013 fundet på plads, ikke blot i Vesthimmerland og 

region Nordjylland, men på landsplan. 

Der har været et utrolig ”run” på henvendelserne fra ældreråd og kommuner, landet over. 

Den egentlige ”fadder” til projektet, er tidligere medlem af Ældrerådet Lis Svendsen.  

Gudrun Pedersens aktive deltagelse i TV2s` 19- nyheder, netop om plejetestamentet, har givet 

positivt genlyd, og har sat Vesthimmerlands ældreråd på landkortet. 

 

Ældrerådsvalget. 

Det i indledningen omtalte ældrerådsvalg, har der været brugt mange kræfter på. 

Især har forvaltningen været meget ” i selen”, men også ældrerådets pakning af 10.300 breve i 

kuverter, var en udfordring. 

Vi kunne godt ønske os, et større fremmøde ved opstillingsmøderne, så gode råd om, hvorledes 

dette forhold kan bedres, modtages gerne……men tak til de 4.882 personer, der afgav deres 

stemme. 

 

Maden. 

Det har i hele den forgangne 4 årig valgperiode har maden, både for de hjemmeboende, men især 

plejecenter beboerne, været vigtig for Ældrerådet. 

Madens kvalitet, ernæringsindhold, tilberedning og servering, har for Ældrerådet, været de fire 

”ben” maden skal gå på. 

En detaljeret brugerundersøgelse, har vist, at langt størstedelen og beboerne, er rigtig godt tilfreds 

med maden der serveres. 

Undersøgelsen, har været foretaget på de 8 kommunale plejecentre. Røde Kors Hjemmet i Løgstør, 

er en selvejende institution, der ikke har indgået i undersøgelsen. Røde Kors Hjemmet har stadig 

indrettet et traditionelt plejehjemskøkken, der fungerer rigtig godt. 

Det er for Ældrerådet vigtigt, at maden skal tilberedes så tæt på den enkelte beboer, som det er 

muligt. Ældrerådet vil derfor i den kommende 4 års periode, sætte fokus på dette forhold. 

 

Frikommuneforsøget. 

Medio juni 2013, kunne Ældrerådet konstatere, at det nu var godkendt solidariske prisfastsættelse 

vedr. tilkøbsydelser, der f.eks. kan være rengøring, herunder hovedrengøring, tøjvask og indkøb. 

Det solidariske forhold betyder, at Vesthimmerlands kommune, nu kan tilbyde tilkøbsydelser, der 

ikke qua lovgivning, er dyrere, end de private udbydere. 

I samme forbindelse, er det p.t Ældrerådets holdning, at den personlige pleje af borgere i 

Vesthimmerlands kommune, stadig skal være i kommunalt regi. 

I forbindelse med byrådets budgetlægning i august måned, har det glædet Ældrerådet, at 

Sundhedsudvalget ikke fandt det nødvendigt, at skære i ”bløde” værdier på ældreområdet. 

 

Ensomhed. 

Det er ikke bare til højtiderne, at borgere, også i Vesthimmerlands kommune, føler sig ensomme. 



I november 2013, blev der afholdt en betydelig konference om emnet ensomhed, hvor Ældrerådet 

var indbyder og ansvarshavende forvaltningsgren. Målgruppen var alle former for frivillige og 

foreninger, med ældre som målgruppe. Som indledere på denne velbesøgte konference, deltog 2 

proceskonsulenter fra Marselisborg projektet i Aarhus. 

Hele problematikken ”Ensomt eller aktivt ældreliv”, vil blive beskrevet i anden selvstændig 

sammenhæng. 
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