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Årsberetning for 2015  
fra Bornholms Ældreråd i  

Bornholms Regionskommune 
 

Medlemmer af Ældrerådet: 
Poul Ancher Hansen, formand, 

Randy Korp, næstformand,  
Erik A. Larsen,   
Verner Landin, 

Ella Jallov,  
Anita Mortensen, 

Svend Aage Kristoffersen, 
Grethe Viborg, 

Vibeke Rivold Vibe,  
Jan Harvest, 

Ragna Folkmann.  
 
 

Godkendt den 15. marts 2016 
  Bornholms Ældreråd  



 

Indledning ved formand for Ældrerådet på Bornholm, Poul Ancher Hansen. 
 
Ældrerådets arbejde i årets løb er ikke blevet mindre! Vi står over for et skift i ældrepleje- og 
omsorg, hvor det nye ord er rehabilitering. Det går i al sin enkelthed ud på, at den enkelte skal 
blive mere selvhjulpen, hvilket er rigtig flot, og som vi også bakker om i ældrerådet. Hvis 
ressourcerne kan bruges bedre, er det fint.  Der er fra kommunalbestyrelsens side lagt op til, at 
det skulle give en væsentlig besparelse. Vi har fra ældrerådet været skeptiske over for 
besparelsen, idet vi frygter, at det går ud over omsorg og pleje for den enkelte, og vi vil følge 
det meget tæt. Velfærdsmilliarden vil vi også følge nøje. Den skal ikke bruges til at ”stoppe” et 
hul i en nedskæring på personale, men til at gøre dagen lidt lysere for dem, der trænger til 
mere støtte og gode oplevelser. 
En ting, der også har fyldt meget, er en værdighedspolitik. Et meget stort og svært emne, for 
hvad er værdighed? Det er meget forskelligt fra menneske til menneske. Desværre bliver 
værdigheden ofte skubbet lidt i baggrunden, selvom den betyder uendeligt meget for den 
enkelte. Vi har også været involveret i frivillighedspolitikken, og jeg tror, at vi i fremtiden vil 
se flere af disse initiativer, både som besøgsvenner, spisevenner, gå ud venner m. m., der gerne 
skulle give en glæde for begge parter, og jeg hører mange gode eksempler på det. 
En ting ældrerådet ser frem til er at fejre FN’s Ældredag den 1. oktober. Vi forventer at lave en 
messe i Åkirkebyhallerne, hvis der ellers er opbakning fra de forskellige aktører, som skal 
bidrage med en stand, hvor de hver især kan få lov at præsentere deres budskab. Tiden går 
hurtigt, og allerede næste år skal der igen være valg til ældrerådet. Det betyder ikke, at det 
nuværende ældreråd læner sig tilbage, men at vi fortsat kæmper for de ældres problemer. 
Jeg vil til sidst fremhæve, at vi har et godt forhold til både socialudvalget, 
kommunalbestyrelsen og også gode kontakter i region Hovedstaden, hvor jeg sidder i 
forretningsudvalget. Der diskuteres bl.a. de udfordringer vi har her på Bornholm og især 
patienttransporten, som for mange er en belastning. 
Jeg ser frem til, at ældrerådet også i 2016 kan gøre en forskel til glæde for alle ældre på 
Bornholm. 

 
Ældrerådets formål, opgaver og sammensætning.  
 
Ældrerådets vigtigste formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i alle sager, der vedrører ældre. 
Bornholms Ældreråd er et folkevalgt rådgivende og høringsberettiget brugerorgan for 
udførelsen og udviklingen af Bornholms Regions Kommunes ældrepolitik. 
Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre ældrerådet om alle spørgsmål, der vedrører ældre. 
Det kan f. eks. være kommunalbestyrelsens forslag til ændring i serviceniveauet.  
Ældrerådet varetager de ældres interesser på alle områder, som er af betydning for de ældres 
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trivsel i kommunen, både sociale, sundhedsmæssige, forebyggende, kulturelle, trafikale samt 
bolig og byplanmæssige forhold.  
Rådet består af 11 medlemmer: Formand Poul Ancher Hansen, næstformand Randy Korp. 
Medlemmer af ”Følgegruppen vedrørende Kultur, Teknik og Miljø”: Formand Verner Landin, 
Erik A. Larsen (medlem af Trafikkontaktrådet), Ella Jallov, Svend Aage Kristoffersen og Jan 
Harvest.  
Medlemmer af ”Følgegruppen vedrørende Social og Sundhed”: Formand Vibeke Rivold Vibe, 
Anita Mortensen, Grethe Viborg og Ragna Folkmann, hvor sidstnævnte erstatter Jørgen 
Kleener, der valgte at udtræde af ældrerådet sommeren 2015.   
Sekretær er Alice Jørgensen. 

 
Ældrerådets mødeaktiviteter, gæster, høringssvar og studiebesøg i 2015. 
 
Ældrerådet holder 11 planlagte møder hvert år samt enkelte ekstraordinære møder. 
Repræsentanter fra ældrerådet har desuden deltaget i møder f.eks. vedrørende ældrepolitik, 
frivillighedspolitik, debatarrangement ved Folkemødet, diverse møder i foreninger o. l. med 
orientering om Bornholms Ældreråd.  
Ældrerådets gæster/oplægsholdere har bl. a. været: 
13. januar: Hospitalschef Kurt Espersen og administrationschef Pernille Wedel, Bornholms 
Hospital, med orientering om retningslinjer for patientrejser m.m. 
10. februar: Leder af Rehabiliteringscenter, Sønderbo, Janike Thisen med orientering om 
tilbuddene på rehabiliteringscenteret. 
10. februar: Servicedirektør Johannes Nilsson om fremtidig praksis ved visse høringssvar. 
10. marts: Chefredaktør Søren Christensen, Bornholms Tidende, om samarbejde på 
ældreområdet med tilbud om fast kontaktperson. 
10. marts: Jurist Mette Wedel Svenningsen, Bornholms Regionskommune, om ældreråd og 
retssikkerhed og administration på det sociale område. 
21. april: Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Steen Frandsen om røgalarmer og rygepolitik.  
21. april: Social- og Sundhedsudvalgets formand Bente Helms og servicedirektør Johannes 
Nilsson om etablering af en rehabiliterende organisation på ældreområdet og om 
budgetprocessen for 2016. 
11. august: Servicedirektør Johannes Nilsson om budget 2016. 
8. september: Sundhedschef Trine Dorow med orientering om ”Projekt Tryg Medicinering”. 
Ældrerådet afgiver hvert år ca. 60 - 70 høringssvar eller kommentarer på orientering 
vedrørende ældreområdet.   
I 2015 drejede det sig fortrinsvis om budget 2015, kvalitetsstandarder, uanmeldte 
plejecentertilsyn, anmeldte tilsynsbesøg, redegørelser om magtanvendelse, samt redegørelse 
for udført kommunalt tilsyn på ældreområdet. 
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Studiebesøg, mødeaktiviteter m. m.: 
20. marts: Indvielse/åbent hus på Rehabiliteringscenter Sønderbo med oplæg fra formanden 
for ældrerådet Poul Ancher Hansen. 
23. april: Besøg på Plejecenter Klippebo 
23. april: Besøg på Bornholms Kunstmuseum. 
18. august: Møde med de øvrige samarbejdspartnere/ interessentgruppen fra ældreområdet 
om budget 2016.  
1. oktober: Ældrerådets markering af FN’s internationale ældredag med et offentligt møde om 
”Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfundet” med oplæg og debat 
ved medlem af Hovedstadens regionsråd Leila Lindén.  
1. december: I Aakirkeby Hallerne, Social- og Sundhedsudvalget om ”Temadrøftelse om 
kommunens ældrepolitik”, hvor ældrerådet kom med oplæg til debatten. 
 

Den Koordinerende gruppe – følgegruppen for økonomi og budget. 
 

Gruppen består af ældrerådets formand, næstformand og de 2 formænd for følgegrupperne: 
Poul Ancher Hansen, Randy Korp, Verner Landin og Vibeke Rivold Vibe: 
Følgegruppen blev etableret for at få en bedre koordinering af ældrerådets arbejde og for at 
arbejde mere fremadrettet. Erfaringen i år viser, at intentionen om at sikre en bedre kvalitet og 
kontinuitet i arbejdet er lykkedes. Gruppen holder 1 møde om måneden og udarbejder 
sammen med sekretæren dagsorden til ældrerådsmøderne. Den koordinerende gruppe har en 
tæt kontakt til servicedirektør Johannes Nilsson. 
Staten yder alle kommuner fuld kompensation for udgifterne til ældrerådenes drift.  
Den koordinerende gruppe drøfter og følger ældrerådets økonomi. 
Bornholms Ældreråd har ansvaret for det planlagte budget for 2015. 
 
Følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. 
 
Følgegruppen består af Verner Landin, der er formand for gruppen, Ella Jallov, Svend Aage 
Kristoffersen, Jan Harvest og Jørgen Kleener, som dog blev udskiftet med Erik A. Larsen ved 
Jørgen Kleener udtræden.   
Følgegruppen har afholdt 11 møder i 2015, hvor gruppen hver gang har beskæftiget sig med 
teknik og miljøudvalgets samt fritids og kultur og forebyggelsesudvalgets møder.  
Teknik og miljøgruppen arbejder bl. a. med det forberedende arbejde med diverse høringssvar 
til godkendelse i Ældrerådet.   
Følgegruppen har desuden haft møde med relevante udvalg og ressourcepersoner:  
Fritids- og kulturudvalget: 12. april 2015.  
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Teknik- og miljøudvalget: 2. februar.2015. 
Rønne havn 28. oktober: 2015. 
Bornholmerfærgen: 20. maj 2015. 
Herudover er det holdt løbende møder med: 
Østkrafts brugerråd, 
BOFAs brugerråd,  
BAT,  
Bornholms Forsyning,  
Politiets lokalråd,  
TV2 repræsentantskabsmøder,  
Museumsdirektør Jacob Bjerring Hansen, 
Flytning af biblioteket i Aakirkeby,  
Rønnegruppen.  
 
Følgegruppen vedrørende Social og Sundhed. 
 
Følgegruppen består af formand for gruppen, Vibeke Rivold Vibe, Anita Mortensen, Grethe 
Viborg samt Ragna Folkmann. 
Ragna Folkmann, 1. suppleant til Ældrerådet, trådte ind i Følgegruppen i august 2015, hvor 
Erik A Larsen flyttede til vakant plads i Følgegruppen for Teknik og miljø. 
Følgegruppen har holdt 11 møder i 2015, hvor gruppen hver gang har beskæftiget sig med 
Social- og sundheds områder for Ældre borgere, herunder Ældrepolitikken og Værdighed i 
Ældreplejen ligesom den Rehabiliterende Organisation har fyldt meget i debatterne.  

3 møder har været afholdt på plejecentrene henholdsvis Nørremøllecenteret, Aabo og Lunden, 
hvor vi har fået en rundvisning og god orientering ved Teamlederne om hverdagen og daglige 
udfordringer.  
Desuden mødes gruppen med Kostrådet i DeViKa ved 2 - 3 årlige møder. Kontakten til 
bruger/familieråd er genoptaget og der holdes to møder årligt. 
Der er forberedt høringssvar vedrørende plejehjem/plejecentres tilsyn, tilsynsrapporter og 
kvalitetsstandarder. Følgegruppen har desuden haft møder med relevante ressourcepersoner. 
Indvielse af sygeplejeklinik i Nexø den 30. januar 2015. 
Besøg på Hjælpemiddelcentralen med rundvisning og efterfølgende drøftelse den 5. februar 
2015.  

                Tina Elleby Frigaard, visitator, og Birgit Mortensen, ældrechef, deltog i mødet den 5.marts.      
Besøg af Bente Helms og Andreas Ipsen, Social-og sundhedsudvalget den 15. april 2015. 
Kostråd, DeViKa 26. februar og den 8. oktober 2015.  
Møde med Beboere- og Familieråd den 7. maj og den 7. december 2015. 
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Lokal Politiråd den 25. marts og 2. december 2015. 
Den 23. april deltog Følgegruppen i Ældrerådets besøg på Plejecentret Klippebo, Gudhjem og 
efterfølgende på Kunstmuseet i Rø. 
Den 18. november var følgegruppen inviteret af beboerne på Klippebo til rundvisning og 
kaffemix sammen med beboerne. En rigtig udbytterig eftermiddag. 
 

Trafikkontaktrådet/Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm. 
 
Erik A. Larsen er Bornholms Ældreråds repræsentant i Trafikkontaktrådet. 
Den fremtidige trafikbetjening af Bornholm har fyldt meget i Trafikkontaktrådets møder i 
2015. Rådet har også deltaget i møder med Transportministeriet, hvor de bornholmske 
synspunkter er blevet gjort gældende. 
Udbudsmaterialet er nu udsendt og der er frist til den 18. april 2016 med henblik på afgivelse 
af tilbud. Der forventes indgået kontrakt den 19. maj 2016 om trafikbetjeningen af Bornholm 
for en 10 årig periode. 
Udbuddet baserer sig på det politiske færgeforlig af 11. december 2014 med en tillægsaftale af 
26. maj 2015. Det endelig tilskud er beregnet til 306,1 mio. kr. pr. år i 2014 priser.  
Rådet har også brugt tid på at drøfte den såkaldt trafikale ligestilling – altså 
landevejsprincippet. En endelig afklaring på dette området er endnu ikke fundet. 
Ligeledes er der heller ikke fundet en endelig løsning på togforbindelsen gennem Sverige. 
I 2015 nedlagde Københavns Lufthavn indenrigsgården. Dette indebar, at alle 
indenrigspassagerer skal igennem udenrigslufthavnen ved såvel afgang som ankomst. Dette 
har i perioder givet anledning til lange ventetider ved bagageindlevering og security samt en 
lang vej at gå ud til terminalen. Trafikkontaktrådet er i stadig kontakt med Københavns 
Lufthavn om de problemer dette medfører - ikke mindst for ældre og svage passagerer. 
Ventetiderne er blevet rimelige, men gåafstanden til flyene er stadig et problem, der skal løses. 
I årets løb har der også været en del tale om, at Færgen stuver bilerne på bildækket, så 
passagererne har svært ved at komme ud. Der er fremsendt adskillige klager med fotos til 
Færgen, hvor der ikke har været den store forståelse for problemet. Problematikken er også 
rejst over for Transportministeriet, hvor der henvises til Søfartsstyrelsen, der har ansvaret for 
sikkerheden på færgerne. Derfor vil fremtidige klager blive fremsendt til Søfartsstyrelsen, der 
vil indskærpe reglerne over for rederiet. 
 
Andre repræsentationer i råd og udvalg. 
Alle ældrerådsmedlemmer er repræsenteret i flere forskellige råd og/eller udvalg, se 
oversigten i folderen om Bornholms Ældreråd 2014 - 2017. 
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Arbejdsgrupper. 
 
Arbejdsgrupper etableres ad-hoc. En arbejdsgruppe blev etableret i forbindelse med markering 
af FN’s internationale ældredag den 1. oktober i 2015.  
Arbejdsgruppen fortsætter i 2016 for at markere af FN’s internationale ældredag den 1. oktober 
2016 med en ældremesse. 
 
Andre aktiviteter vedrørende samarbejde på ældreområdet. 
 
Alle ældrerådets medlemmer deltager efter aftale med oplysninger og dialog om ældrerådet 
og relevante problemstillinger for ældre ved forskellige organisationers og foreningers møder. 
 
Danske Ældreråd. 
 
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 
arbejde. Danske Ældreråd fungerer som en paraplyorganisation for de lokale ældreråd, og 
rådets ansatte er behjælpelig med at udrede f.eks. juridiske problemstillinger. Danske 
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 deltagere.  
 

Regionale Ældreråd. 
 
Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens lokale ældreråd. 
Poul Ancher Hansen har sammen med andre repræsentanter fra Bornholms Ældreråd deltaget 
i de ordinære møder, der indeholder forskellige oplæg, drøftelser og udveksling af erfaringer 
f.eks. vedrørende hospitalsområdet.  
Poul Ancher Hansener sidder i forretningsudvalget. 
 
Afslutning og perspektivering på fremtiden. 
 
Ønske om større synlighed om Ældrerådets arbejde og resultater er højt prioriteret. 
Indtil en eventuel Hjemmeside for Ældrerådet bliver oprettet, henvises til Bornholms 
Regionskommunes hjemmeside, http://www.brk.dk/, under Øvrige udvalg og råd, hvor man 
kan finde ”Ældrerådet”, og hvor man også kan læse referater fra Ældrerådsmøderne og hente 
årsberetningen m.m. 
 
Med venlig hilsen fra Bornholms Ældreråd.  
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                                               Bornholms Ældreråd 2015 

 
Foto: Vibeke Rivold Vibe 
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