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Årsrapport 2019 - Rebild Kommunes Ældreråd 
 

 Oprettelse af folkevalgte Ældreråd i alle kommuner er vedtaget ved lov i 1995 ift. bestemmelserne 

i §§ 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet, der er 

omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen, er uafhængige af 

partipolitik og andre interesseorganisationer. Jf. lovgivningen skal kommunalbestyrelsen høre 

Ældrerådet i alle sager, der vedrører ældreområdet.  

 

Formålet med Ældrerådet er at sikre ældre borgeres indflydelse på de ældrepolitiske spørgsmål, der 

vedtages i kommunen. Ældrerådet har alene hørings ret, men ingen beslutningskompetence. 

Arbejdet i Ældrerådet er frivilligt og ulønnet. Alle personer, der har bopæl i Rebild Kommune og er 

fyldt 60 år, har valgret og kan stille op til ældrerådsvalg.  

 

Rebild Kommunes Ældreråd er medlem af landssammenslutningen Danske Ældreråd og er med i 

Regionsældrerådet i Region Nordjylland, hvor formanden for ældrerådet i Rebild komm. er valgt til 

sekretær. 

 

 I arbejdet lægger Ældrerådet vægt på at formidle ældre borgeres synspunkter og problemer 

vedrørende lokalpolitiske spørgsmål.  

 

Hvert medlem af Ældrerådet har kontakt til et af kommunens ældrecentre.  Denne persons kontakt 

varer valgperioden ud, altså frem til 2021. 

 

Ældrerådet har i 2019 afholdt 10 ordinære møder. Derudover har der været afholdt 2 dialogmøder 

med Sundhedsudvalget, herunder et møde i forbindelse med budget 2019.  

Der henvises til kommunes hjemmeside www.rebild.dk. 

 

Medlemmerne har deltaget i diverse konferencer og kurser målrettet ældrerådsmedlemmer.  

 

Ældrerådet har haft mange høringssager til behandling, som der fremgår af referater og avisomtaler. 

Ud over ovenstående sagsområder har der, som det også fremgår af referaterne, været en løbende 

række sager, som Ældrerådet har deltaget i. Ældrerådet har en oplevelse af, at alle de har mødt på 

deres færden rundt i kommunen, har været engagerede og imødekommende overfor rådets 

medlemmer og kommunens ældre borgere. Mange er interesserede i at høre om, hvad vi laver. 

 

Herunder er kort opridset eksempler på Ældrerådets engagement og stillingtagen på nogle af de for 

Ældrerådet væsentlige områder for 2018/2019: 

 

 - Beboer pårørende råd på hvert ældrecenter. Dette ser Ældrerådet fortsat som et godt initiativ. - 

Fremme pårørendeindsatsen/deltagelsen i hele kommunen via en god og styrket information (e-

mails etc.), f.eks. i forbindelse med indflytning på et ældrecenter, ved arrangementer, fester og 

meget andet. 

Der er oprettet en Erfa gruppe for bruger/pårørende råd, samt venneforeninger på vore ældrecentre. 

under ældrerådet, denne gruppe udveksler erfaringer og tager et tema emne op på deres møder, der 

har været afholdt 2 møder. 

 

 

http://www.rebild.dk/
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Ældrerådet har medvirket i, og arbejder stadig på: - At frivillige i Rebild Kommune opnår bedre 

kendskab til hinanden og de gode historier,  

 

Ældrerådet er også blevet hørt vedr. den nye sundhedsaftale 

 

Ældrerådet har haft sundhedsaftalen, der er indgået mellem regionen, lægerne og alle kommuner til 

høring. Vi finder at sundhedsaftalen er et vigtigt instrument for de kommende 4 års arbejde. 

Sundhedsaftalen har følgende pejlemærker: 

Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud til borgerne.  

Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere. 

Større lighed i sundhed. 

Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår. 

Mindre rygning vil give flere raske leveår. 

Det er ældrerådet opfattelse, at der arbejdes ihærdigt på at få opfyldt målene – både lokalt - 

administrativt som politisk - i samarbejde med praksissektoren, andre kommuner og regionen.   

Status 

Værdighedsmidlerne på 5,3 mill., som staten hidtil har givet fortsætter, men som bloktilskud. 

Bloktilskud kan kommunen bruge til mange andre ting. Da der er et stor overforbrug på 

Pleje/omsorg pt. på 11,3 mill. kr, kunne vi godt være nervøse, da vi bestemt ikke ønsker, at 

foranstaltningerne for ældre skal forringes og vi udfærdigede allerede i juni 2019 et høringssvar. 

 Høringsvaret indeholdt følgende: 

Ingen forringelse af høreomsorg og misbrugsbehandling 

Ingen nedlæggelse af ældrecentre 

Ingen reduktion af rengøring i egen bolig 

Ingen besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentrene 

 

Ældrerådet er obs på tilgængelighed og lokal planer – Henrik Christensen/Torben Andersen har 

disse 2 punkter, som et af deres arbejdsområde i ældrerådet. 

Repræsentanter for ældrerådet har deltaget i møder med repræsentanter for handicap rådet og 

efterfølgende med Plan, byg og vej for at drøfte tilgængelighed. Tilgængelighed er ikke kun veje og 

fliser, men også adgang og færdsel og IT og mobildækning. Alle opfordres til at bruge Tip Rebild, 

hvis der er noget der skal videre til kommunen. Det har været meget givende, at mødes med 

handicaprådet og få en fælles forståelse for tilgængelighed i kommunen. 

 

Rebild kommune skal være demensvenlig kommune, her er formanden for ældrerådet repræsenteret 

i en underarbejdsgruppe for dette tiltag. 

Der har gennem det sidste 1,5 år kørt et  projekt ”Aktiv med demens”, hvor man mødtes 2 gange 

om ugen til hyggeligt samvær og aktiviteter, her var der ansat en projekt medarbejder  ansat samt 

frivillige til at få projektet til at køre. 

Desværre blev der ikke afsat penge i budgettet til ”Aktiv med demens” og dermed ophørte Rebilds 

del i projektet pr. 31.12.2019, som var et samarbejdsprojekt mellem 8 kommuner.  

Efterfølgende blev der lagt op til, at frivillige kunne køre en cafe projekt i samme bygninger, som 

det andet projekt havde kørt i, cafeen kører videre på Mastruplundvej 2 B og det er mandag 

formiddag cafeen er åben. 

 

Formanden for Ældrerådet har siddet i en arbejdsgruppe omkring udvidelsen/tilbygning til 

Ådalscentret. Der var meget at tænke igennem, alt fra, hvordan får vi eksisterende bygninger til at 
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hænge sammen med udvidelsen, for at få det bedste for alle parter, det være sig beboere, pårørende 

og personalet, samt indretning m.m. - også området udenfor, skal der tænkes på.  

Arbejdsgruppen var på besøg på et nyt ældrecenter Silkeborg til inspiration til det vi arbejdede med 

og her fandt vi ud af hvad der er godt og mindre godt. 

Lige nu udbydes projektet i licitation og primo 2021 sættes byggeriet i gang. Boligerne forventes 

tages i brug januar 2022. 

 

Værdighedspuljen skal udmøntes i værdighed! Ældrerådet ønsker stadigt flere varme hænder i 

pleje/omsorg samt styrkelse af aktivitetscentrene på ældrecentrene. - Styrkelse af samarbejdet med 

diverse samarbejdspartner og foreninger i kommunen. - Ældrerådet ser det, som en stor 

opgave/udfordring for Rebild Kommune fremadrettet.  

 

Ældrerådet er repræsenteret af Torben Andersen i Patientinddragelsesudvalget. Dette giver stor 

indflydelse og viden og er med til at gøre samarbejdet mellem kommune/region/primær sektoren 

tættere og stærkere, hvilket Ældrerådet finder nødvendigt i disse tider. Endvidere arbejdes der 

løbende på, at patienter og pårørende inddrages mest muligt. Ældrerådet ser frem til et godt 

samarbejde med alle, som berører Ældrerådets snitflade og håber, at vi kan bruge hinanden som 

vidensbank og sparringspartnere. Referaterne fra møderne og kontaktoplysninger på Ældrerådets 

medlemmer kan findes på Rebild Kommunes hjemmeside www.rebild.dk. 

 

Desuden har Torben Andersen skrevet indlæg i ugeavisernes omkring ældrerådet arbejde, herunder  

det som Ældrerådet har arbejdet med og det der forsat arbejdes med.  

 

Det nye år er allerede godt i gang med nye og spændende ting, der sker noget hele tiden på 

ældreområdet og - hvordan vil Rebild kommune arbejde fremadrettet med ældrepolitikken. 

Ensomhed er øverst på den liste, der skal arbejdes med, desuden er der stadig arbejde omkring 

Demens og ellers være OBS på, hvad der sker indenfor ældreområdet, der foregår megen snak, men 

handling skal der også til. 

 

Ældrerådets medlemmer Perioden 2017 – 2021 

Formand Jette Ulstrup, Skørping, Næstformand Torben Andersen, Skørping Kasserer Anna Marie 

Kaufmann Nielsen, Suldrup, Poul Larsen, Nørager, Henny Fogde Larsen, Terndrup, Niels Ove 

Mikkelsen, Rørbæk, Kirsten Mølgaard, Støvring, Henrik Christensen, Bælum og Ulla Haugaard, 

Støvring 

Spørgsmål vedr. årsberetning: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon: 99 88 91 34 

E-mail: Pernille Garde Laursen pgla@rebild.dk 
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