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Årsberetning for
Bornholms Ældreråd 2018

Bornholms Ældreråd påbegyndte sin nuværende funktionsperiode den 1. januar 2018. Ældrerådet
er valgt for en periode på fire år. Det første år er gået, og jeg synes, at vi har et meget
velfungerende Ældreråd med 11 medlemmer, der kommer fra hele øen. Denne brede
repræsentation bevirker, at vi har mulighed for at følge med i, hvad der rører sig på ældreområdet
over hele øen.
Vi har organiseret os i tre underudvalg. Den Koordinerende gruppe, følgegruppen vedrørende
Kultur, teknik og miljø samt følgegruppen vedrørende Social og Sundhed.
Et af de store temaer i forbindelse med valgkampen op til kommunevalget i november 2017 var
problemerne på hjemmehjælpsområdet. Et område hvor kritikken gik på for få ressourcer og
dermed for få varme hænder. Borgerne blev mødt af alt for mange forskellige medarbejdere. Der
var et dårligt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne havde et højt sygdomsfravær på grund af stress.
Det var vanskeligt at rekruttere medarbejdere til området. Derfor blev det besluttet, at
hjemmehjælpsområdet skulle analyseres i dybden, og der blev afsat midler til at gennemføre
arbejdet. Denne proces pågår i øjeblikket og en politisk følgegruppe med borgmesteren som
formand følger arbejdet nøje. Jeg indgår i følgegruppen og vurderer, at arbejdet vil bringe ro på
området. Men det kræver, at der udarbejdes handle- og tidsplaner, når området er
gennemanalyseret og ikke mindst, at der afsættes midler til de områder, der viser sig at have
behov.
Umiddelbart efter det nuværende Ældreråd havde påbegyndt sin funktionsperiode begyndte
budgetarbejdet for 2019. Der blev udmeldt store besparelsesrammer på ældreområdet. Set i lyset
af de beskrevne problemer på hjemmehjælpsområdet fandt vi i Ældrerådet, at
besparelsesforslagene fra administrationen var aldeles uspiselige, hvilket vi gjorde kraftigt
opmærksom på i såvel pressen som i skriftlige høringssvar. Heldigvis slap ældreområdet for
besparelser i budget 2019, hvilket vi hermed vil udtrykke tilfredshed med.
Et andet problemområde der har fyldt meget i 2018 har været dosering af medicin, hvor der er
blevet konstateret mange og væsentlige fejl. Dette må naturligvis ikke ske. Såvel borgere som
pårørende må kunne stole på, at den medicin der doseres, er den rigtige. Her er ikke plads til fejl.
Hele området er gennemgået igen og vi ser forhåbentlig ikke flere fejl i fremtiden. Men efter min
vurdering opstår fejlene fordi medarbejderne er pressede på tid og hvor der ikke er den
nødvendige ro og tid til kontrol.
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Et emne der også har fyldt meget i 2018 har været rehabilitering, altså at borgerne efter en
oplæringsperiode skal kunne hjælpe sig selv i større udstrækning end tidligere. I Ældrerådet har vi
aldrig troet på, at den store besparelse, der på forhånd var lagt ind på området, kunne realiseres.
Det viste sig også hurtigt, at besparelsen ikke kunne hentes hjem og et større millionbeløb blev
tilbageført. Rehabilitering er en god ting, men det skal ikke være de borgere, der er så svage, at
det er nytteløst.
Vi har også fået flere henvendelser om betaling for pårørende, der bor på
patienthotellet i København, når en pårørende er indlagt på et af regionens hospitaler. Der er tale
om over tusind kroner pr. døgn, hvilket mange ikke har råd til. Derfor er der nogen som ikke har
haft mulighed for at være hos deres pårørende i den sidste tid. Vi har rejst problemet over for
øens to repræsentanter i region hovedstaden – Leila Lindén og Carsten Scheibye. De har sørget
for, at problematikken er blevet taget op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.
Endelig har Molslinjens overtagelse af den samfundsbetingede transport til og fra Bornholm fyldt
meget på vores møder, hvor vores repræsentant i Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm
Svend Aage Kristoffersen har gjort vores krav og ønsker gældende. Læs mere om dette senere i
beretningen.
Som det også fremgår af denne beretning, så er Ældrerådet repræsenteret i mange bestyrelser,
råd og nævn, hvor jeg finder anledning til at takke for det gode samarbejde og velvilje til at tag
sager op, der berører ældre.
Erik A. Larsen, formand for ældrerådet.

Ældrerådets sammensætning, formål og opgaver.
Bornholms Ældreråd er et folkevalgt, rådgivende og høringsberettiget organ.
Der er valg til ældrerådet hver fjerde år, og valget finder sted 1 måned før 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 så vel som bolig og byplanmæssige forhold.

Bornholms Ældreråd består i denne valgperiode af
Erik A. Larsen: Formand
Kirsten Mortensen: Næstformand
Anita Mortensen: Formand for SOS gruppen
Grethe Viborg,
Dorrit Yvonne Dahl,
Anders Knudsen
Verner Landin Formand for KTM gruppen
Svend Aage Kristoffersen
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Jan Harvest
Jens Oskar Pedersen
Else-Marie Andersen.
Sekretær: Kell Hansen, BRK

Bornholms Ældreråd har valgt at dele opgaverne op i følgende grupper.
Den koordinerende gruppe – følgegruppe for økonomi, budget og mødeplanlægning.
Følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. (KTM)
Følgegruppen vedrørende Sociale forhold og Sundhed. (SOS)
Disse underudvalg har mulighed for at gå i dybden med aktuelle problemstillinger inden for en
bred vifte af områder, der vedrører de ældre borgere i kommunen.

Den koordinerende Gruppe – Følgegruppe vedrørende økonomi og budget.
Gruppen består af: Erik A. Larsen (formand) Kirsten Mortensen (næstformand) Anita Mortensen (formand
for SOS gruppen) og Verner Landin (formand for Teknik og miljøgruppen)

Den koordinerende gruppe har holdt 11 møder i 2018.
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 fællesmøderne med samt bilag. Vi 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 hver især er vigtige for vores arbejde. Og vi er glade for at kunne sige, at vi altid
bliver mødt med imødekommenhed, når vi lægger beslag på deres tid.
Gruppen kommer ligeledes med idéer til 1 til 2 offentlige møder pr år, hvor der præsenteres nogle
emner, der er relevante for den ældre generation, men som også gerne må appellere mere
alment.
Det er os i det hele taget magtpåliggende at synliggøre vores arbejde og være tilgængelige for
borgere, der har behov for at have nogen at henvende sig til.
Kirsten Mortensen
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Følgegruppen vedrørende Social og Sundhed (SOS-gruppen).
Følgegruppen består af: Anita Mortensen (formand for gruppen), Grethe Viborg, Dorrit Yvonne
Dahl, Anders Knudsen, Kirsten Mortensen.
Følgegruppen har holdt 11 møder i 2018, hvor gruppen har beskæftiget sig med Social og
sundhedsområder for ældre borgere, herunder den Rehabiliterende Organisation. 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.













Vi har forberedt høringssvar vedrørende plejehjem/plejecentres tilsyn og tilsynsrapporter
samt sparekatalog.
Orientering om Risikobaseret tilsyn bl.a. i Hjemmeplejen Allinge.
Vi har d.2 maj deltaget i temadag med henblik på værdighedspolitik/ældrepolitik.
D.7 og 8 maj har vi deltaget i repræsentantskabsmøde samt konference arrangeret af
Danske ældreråd. Anita Mortensen deltog sammen med Erik A Larsen.
Følgegruppen har desuden haft møder med relevante ressourcepersoner f.eks. Trine
Dorow om seniorrådgivernes arbejde.
D.23 oktober: Seniorrådgiverne inviterede til information-/inspirationsmøde om
forebyggende hjemmebesøg.
Møder i DeViKa’s kostråd blev afholdt d.31 maj og d.29 oktober. Grethe Viborg, Anders
Knudsen og Anita Mortensen deltog.
Møder i beboer og familieråd blev afholdt d.11 april og d.7 november. Grete Viborg, Dorrit
Yvonne Dahl, Anita Mortensen og Kirsten Mortensen deltog.
De lokale politiråd afholdt møde d.4 april og skulle have afholdt møde i november, dette er
udsat til 16. januar 2019. Anita Mortensen deltog for område Nord.
Anders Knudsen har deltaget i planlægningsmøder mhp nyt Plejecenter i Hasle.
Anita Mortensen har deltaget i 2 møder vedrørende ”Den Rehabiliterende Organisation” i
den externe gruppe - som nu desværre er nedlagt.
Kirsten Mortensen har deltaget i møde i Museumsforeningen.

Anita Mortensen, formand for udvalget.

Følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. (KTM)
Følgegruppen består af Verner Landin, (formand for gruppen), Svend Aage Kristoffersen, Jens
Oskar Pedersen, Else-Marie Andersen og Jan Harvest.
Følgegruppen har afholdt 11møder hvor vi hver gang har beskæftiget os med diverse udvalgs
arbejdsområder og er kommet med indstillinger til Ældrerådet.
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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
BATs brugerråd
Politiets lokalråd
TV2 repræsentantskab
Bornholms museum
Trafik kontaktrådet
For tiden arbejder gruppen med
- Transportområdet ( færgeudbud mv)
- Museumsbyggeri i Rø
- Plejecenter i Hasle (her er arbejdet midlertidigt sat i bero)
- Biblioteksområdet
- BOFA affaldshåndtering
Gruppens pejlemærker er p. t.
- Bornholmslinjen
- Rønne havn
- Ystad havn
- Biblioteksbrugerråd
- På sigt nyt plejecenter i Hasle
Verner Landin, formand for udvalget.

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm.
Svend Aage Kristoffersen er Ældrerådets repræsentant i Trafikkontaktrådet.
I 2018 har der været afholdt fem møder i Trafikkontaktrådet.
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Bornholmslinjens overtagelse af færgebetjeningen af Bornholm pr. 1. september 2018 har
naturligvis optaget den meste tid på disse møder. På flere af møderne deltog repræsentanter fra
Molslinjens direktion, og vi havde en god dialog med dem om de problemstillinger, der er, når vi
skifter til nyt færgerederi.
Bornholms Ældreråd har naturligvis varetaget vilkårene for ældre borgeres brug af vores nye
færger.
I september måned blev der ikke udbudt særlig mange pensionistbilletter, men efter en god dialog
med Bornholmslinjen blev antallet af udbudte pensionistbilletter øget væsentligt.
Ligeledes påpegede vi, at gebyret for bestilling af billetter burde fjernes for de borgere, der er
fritaget for digital post. Dette gebyr blev hurtigt fjernet fra Bornholmslinjens side.
Når vi som pensionister havde vores børnebørn med i bilen, skulle de som udgangspunkt betale
fuld voksenbillet. Vi fandt det urimeligt, at et 2-3 årigt barn skulle betale fuld pris. Også her var
Bornholmslinjen lydhøre og nedsatte billetprisen for medrejsende børnebørn.
Det kan ikke skjules, at overgangen til nyt færgerederi har givet nogle udfordringer. Molslinjen
kom med en anden type færger, end vi var vant til. Og de har en anden prispolitik med dynamiske
billetpriser. Bornholmslinjens prisstruktur har naturligvis vores store interesse, og vi hilser med
tilfredshed, at der er fordelagtige vilkår for pensionister.
Bornholms Ældreråd er generelt godt tilfreds med samarbejdet med Bornholmslinjen.
Og vi vil gerne kvittere for de mange henvendelser om trafikbetjeningen af 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 og andre selskaber, der betjener trafikken til og fra
Bornholm.
Svend Aage Kristoffersen

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.
BAT’s brugerråd, Bofa’s brugerråd, Bornholms Energi- og Forsynings brugerråd, Politiets 4 lokalråd,
Rønne Svømmehal, TV2 Bornholms repræsentantskab, Museums Foreningen, m.fl.
Dertil kommer ad hoc udvalg, hvor Erik A. Larsen sidder i BRK’s følgegruppe angående
ældreanalysen.

Danske Ældreråd. (Landsdækkende)
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
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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.

Regionale Ældreråd. (Region Hovedstaden og Bornholm)
Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens lokal ældreråd, Bornholms
ældreråd er medlem af Hovedstadsregionens ældreråd.
Regionsældrerådet afholder 5 møder om året, hvor Bornholms ældreråd deltager med formand
eller næstformand. Erik A. Larsen sidder i forretningsudvalget for regionsældrerådet.
I dette regi deltog vi også i et møde med ældreminister Thyra Frank d. 27.8.2018

Andre Aktiviteter.
Alle ældrerådets medlemmer kan efter aftale deltage med oplysninger og dialog om ældrerådet og
relevante problemstillinger for ældre ved forskellige organisations og foreningers møder.
Erik A. Larsen deltog i en debat arrangeret af Ensomme gamles værn ved Folkemødet 2018.
Kirsten Mortensen deltog ligeledes ved Folkemødet 2018 i en debat arrangeret af
Sundhedsstyrelsen med titlen ’Værdig ældrepleje – hvorfor det?’
D. 12 oktober afholdt vi på FN`s ældredag et møde med oplæg af Laila Lindén om hendes arbejde i
Regionsrådet og Niels Reichstein Larsen bl.a. om Bornholms hospital som udviklingshospital.
Det samlede ældreråd har i år været på studiebesøg på Nørremøllecentret i Nexø, Bofa i Rønne og
Sønderbo i Rønne. Vi vil gerne her takke for en meget informativ, imødekommende og venlig
behandling.
Kirsten Mortensen/Næstformand

Afslutning og perspektivering på fremtiden
Bornholms Ældreråd har ingen selvstændig hjemmeside, men henviser til Bornholms
Regionskommunes hjemmeside, http:www.brk.dk/, under Øvrige udvalg og råd, hvor man kan
finde ”Ældrerådet”, og hvor man kan læse referater fra Ældrerådsmøderne og hente årsberetning
m.m.
Ældrerådet håber på et fortsat tæt og konstruktivt samarbejde med de politiske udvalg samt i alle
de råd og bestyrelser, hvor vi er repræsenteret. Dette samarbejde er grundlaget for, at vores
målgruppe – de ældre på Bornholm – får et godt og værdigt liv.
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I 2019 vil Ældrerådet have fokus bl.a. på det iværksatte arbejde med at analysere
hjemmehjælpsområdet samt medicinhåndteringen. De ændrede forhold for affaldssortering,
m.m.m.
Desværre er vi nok heller ikke færdige med at diskutere transporten til og fra Bornholm.

Med venlig hilsen fra Bornholms Ældreråd 2018.
Erik A. Larsen, formand
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