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Årsberetning ved Poul Ancher Hansen, formand for Bornholms Ældreråd. 
 
Har vi brug for Ældrerådet? 
Etablering af Ældreråd er lovbestemt, og der skal være et Ældreråd i hver kommune. Men 
hvad er egentlig det valgte Ældreråds opgave?  
En af opgaverne er bl.a. at være en slags ”vagthunde” for at holde øje med at lovene på 
ældreområdet og ikke mindst at kvalitetetstandarderne, som kommunen vedtager, bliver 
overholdt. Denne opgave forsøger vi på bedst mulig måde at løfte, således at alle ældre får en 
god og saglig behandling ud fra de retningslinjer og kriterier, der nu engang er vedtaget på det 
pågældende område. 
Det er vigtigt for Ældrerådet at være synligt i nærmiljøet, og vi markerede derfor FN’s 
Internationale Ældredag den 1. oktober med en messe i Åkirkebyhallerne.  
Den Internationale Ældredag sætter hvert år fokus på ældre menneskers vilkår verden over, 
og hvert år vælger FN et særligt tema. I 2016 var temaet ”Tag kampen op mod 
aldersdiskrimination” i sammenhæng med, at WHO i år lancerer en global kampagne mod 
aldersdiskrimination. Vi må glæde os over, at alderdommen begynder senere, og at der efter 
pensioneringen forhåbentlig er mange gode år, hvor livet kan nydes.  
Messen den 1. oktober var netop tænkt som en god oplevelsesdag, hvor man kunne hygge sig 
og møde mange andre mennesker. Erhvervslivet bakkede godt op ved at lave en messe, hvor 
der blev tilbudt mange gode ting til at forsøde tilværelsen med. Derudover var der mange 
aktiviteter i løbet af dagen, som fx uddeling af Ældre- og Handicapprisen, indlæg fra Danske 
Ældreråd, modeshow mv.  
Det blev en rigtig god dag med en velbesøgt messe med gratis adgang. Ældrerådet påskønner 
stadeholdernes opbakning og det økonomiske overskud, der blev et af resultaterne af dagen. 
Overskuddet og en stor donation fra kunstneren, Pia Ranslet, har gjort det muligt for 
Ældrerådet at donere fire malerier af den kendte bornholmske kunstner til henholdsvis 
plejecentrene Lunden, Aabo, Nørremøllecentret og Klippebo.  
For 5 år siden brugte ældrerådet også overskuddet fra FN-ældremessen i Aakirkeby Hallerne 
til et maleri af Pia Ranslet. Maleriet blev givet til Plejecenter Snorrebakken.  
Ældrerådet har valgt Pia Ranslet for hendes landskabsmotiver og de bløde afdæmpede farver i 
malerierne, hvor man måske kan genkende steder på Bornholm. 
Malerierne vil blive overrakt og ophængt efter nærmere aftale med plejecentrene. 
 
Ældrerådets arbejde i årets løb er ikke blevet mindre! Vi står stadig 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 



3 
 

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. 
 
Tiden går hurtigt, og allerede til efteråret 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 social- og sundhedsudvalget, 
kommunalbestyrelsen og også gode kontakter i Region Hovedstadens ældreråd, 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 2017 kan gøre en forskel til glæde for alle ældre på 
Bornholm.  
 
De fire donerede malerier fra Ældrerådet og Pia Ranslet: 
Til Plejecenter Aabo.    Til Plejecenter Klippebo. 
 ”fra Sigtebrovej mod Stålegård, Åkirkeby.” ”Lange skygger over Nydamsvej, Rutsker.”
                                                                                          
 
 
 
 
Til Nørremøllecentret     Til Plejecenter Lunden. 
”Aftenglød fra Ravnsgårdsvej, Aakirkeby.”  ”Mosebryg over Tuleborg, Vang.” 
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Ældrerådets formål, opgaver og sammensætning.  
Bornholms Ældreråd vigtigste formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i alle sager, der 
vedrører ældre. En anden kerneopgave er at varetage de ældre medborgeres interesser på alle 
områder, der er af betydning for de ældres trivsel i kommunen, både sociale, 
sundhedsmæssige, forebyggende, kulturelle, trafikale samt bolig og byplanmæssige forhold.  
Ældrerådet er folkevalgt rådgivende og høringsberettiget.  
Ældrerådet består af 11 medlemmer:  
Formand Poul Ancher Hansen, næstformand Randy Korp.  
”Følgegruppen vedrørende Kultur, Teknik og Miljø”: Ved formand Verner Landin, Erik A. 
Larsen (medlem af Trafikkontaktrådet), Ella Jallov, Svend Aage Kristoffersen og Jan Harvest. 
”Følgegruppen vedrørende Social og Sundhed”: Ved formand Vibeke Rivold Vibe, Anita 
Mortensen, Grethe Viborg og Ragna Folkmann. Sekretær har været Magnus Jespersson, der 
erstattes af Kell Hansen i 2017. 

 
Ældrerådets mødeaktiviteter, gæster, høringssvar og studiebesøg i 2016. 
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 samt i arbejdsgrupper vedrørende rehabilitering og 
værdighedspolitik. 
Ældrerådet inviterer gæster/oplægsholdere for hele tiden at være ajour med udviklingen på 
ældreområdet eller tager på studiebesøg. Ældrerådets medlemmer er meget taknemlige for 
den interesse og velvilje vi møder. 
Ældrerådet afgiver hvert år ca. 60 - 70 høringssvar eller kommentarer på orienteringer 
vedrørende ældreområdet.   
I 2016 drejede det sig fortrinsvis om budget 2017, kvalitetsstandarder, uanmeldte 
plejecentertilsyn, anmeldte tilsynsbesøg, redegørelser om magtanvendelse, redegørelse for 
udført kommunalt tilsyn på ældreområdet, værdighedspolitik samt ændringer vedrørende 
servicelovens § 18 og § 79 midler. 
 

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 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.  
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Staten yder alle kommuner fuld kompensation for udgifterne til ældrerådenes drift.  
Den koordinerende gruppe drøfter og følger ældrerådets økonomi. 
Bornholms Ældreråd har ansvaret for de planlagte budgetter for ældrerådet. 
 
Følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. 
Følgegruppen består af Verner Landin, der er formand for gruppen, Ella Jallov, Svend Aage 
Kristoffersen, Erik A Larsen og Jan Harvest. 
Følgegruppen afholder ca. 11 møder om året, 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 møder med relevante udvalg og 
ressourcepersoner f. eks:  
Fritids- og kulturudvalget  
Teknik- og miljøudvalget  
Rønne havn  
Bornholmerfærgen  
Herudover er gruppen repræsenteret i: 
Bornholms forsyningsselskab  
BOFAs brugerråd  
BAT  
Politiets lokalråd  
TV2 repræsentantskabsmøder  
For tiden arbejder gruppen med 

- Transportområdet (færgeudbud mv) 
- Museumsbyggeri i Rø 
- Besøgscenteret ved Hammershus 
- Kollektiv trafikbetjening af plejecenteret Snorrebakken 
- Plejecenter i Hasle 

Gruppens pejlemærker har i 2016 været: 
- Færge udbud/transportområdet generelt 
- Belysning og sti på Ringvejen fra Snorrebakken til Plejehjemmet 
- Plejecenter i Hasle 
- Bornholms museum 
- Besøgscenter på Hammershus  

  
Følgegruppen vedrørende Social og Sundhed. SOS-gruppen. 

Følgegruppen består af Vibeke Rivold Vibe, formand, Anita Mortensen, Grethe Viborg samt 
Ragna Folkmann. 
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Følgegruppen har holdt 11 møder i 2016, 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.   
Et møde har vi holdt på plejehjemmet Toftegården, hvor vi fik en rundvisning og to beboere 
viste deres hyggelige boliger frem. 
Et møde har været afholdt på Rehabiliteringscenteret Sønderbo, hvor vi fik en rundvisning 
med de ændringer, der er foretaget. Vi fik en grundig orientering og drøftelse af hverdagen og 
de store daglige udfordringer. Desuden har gruppen deltaget i Kostrådet i DeViKa ved 2 
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 velfærdsteknologi: Velfærdsteknologisk Showroom fredag den 14. oktober. 
Indvielse af sygeplejeklinik på Sønderbo den 21. november 2016.   
Besøg af Bente Helms og Andreas Ipsen, Social-og sundhedsudvalget den 15. april 2016. 
Kostråd, DeViKa 11. februar og den 25. august 2016.  
Møde med Beboere- og Familieråd den 23. maj, blev desværre aflyst, næste møde den 24. 
november 2016 blev afholdt.  
Lokal Politiråd den 11. maj og 14. december 2016. 
 

Trafikkontaktrådet/Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm. 
Erik A. Larsen er Bornholms Ældreråds repræsentant i Trafikkontaktrådet. 
Færgeforliget 
Trafikkontaktrådets møder i 2016 har været præget af det nye færgeforlig. I maj måned 
meddelte Transport, Bygnings- og Boligministeriet, at Mols-Linien havde vundet 
færgeudbuddet for betjeningen af Bornholm i en 10 års periode fra 1. september 2018. 
Naturligvis kom det som en stor overraskelse for os alle, at Færgen ikke vandt udbuddet. 
Denne ændring af trafikbetjeningen medfører alt andet lige store ændringer på såvel havnen 
som i den måde Bornholm bliver betjent på. 
Trafikkontaktrådet var til møde med den øverste ledelse af Mols-Linien i november måned. 
Det var et meget positivt møde, hvor der var stor forståelse for bornholmernes ønsker. Det 
blev besluttet, at der skal være nær kontakt mellem Trafikkontaktrådet og Mols-Linien i det 
kommende år. Også Bornholms Ældreråd fik en direkte kontakt til en medarbejder hos Mols-
Linien i Århus, således at de spørgsmål og ønsker som vi har, kan blive besvaret. Alt i alt et 
meget positivt møde med gensidig forståelse for, at dette skal lykkes uden alt for store 
ændringer for det bornholmske samfund. 
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Flytrafikken 
Samarbejdet med DAT er meget tilfredsstillende. Endelig lykkedes det for os at få et fast track 
spor i Københavns Lufthavn, hvor indenrigsrejsende kun har minimal ventetid på at komme 
gennem sikkerhedskontrollen. 
Der er stadigvæk langt at gå ud til gaten, hvilket vi har drøftet med lufthavnen af flere 
omgange. Der ser ikke ud til at være nogen løsning på vej i øjeblikket. Ligeledes har vi 
fremført, at den udvendige metaltrappe til flyet ikke er betryggende for ældre og 
gangbesværede personer. Der er ikke en elevator i nærheden. Vi arbejder stadig på at få 
forbedret disse forhold. 
Ros til Bornholms Lufthavn for at efterkomme et ønske om reserverede ventepladser til 
patientrejsende, således at de ikke skal stå op, da andre rejsende har sat sig på pladserne nær 
udgangen. 

 
Andre repræsentationer i råd og udvalg. 
Alle ældrerådsmedlemmer er repræsenteret i flere forskellige råd og/eller udvalg,  
f.eks. BAT’s brugerråd, BOFA’s brugerråd, Trafikkontaktrådet,  
Bornholms Energi- og Forsynings brugerråd, DeViKa’ kostråd, Politiets Lokalråd, Regionsråd 
Hovedstadens forretningsudvalg, TV2 Bornholms repræsentantskab, Samarbejde med beboer- 
og familieråd samt følgegruppe til plejeboligbyggerierne. 
Se oversigten i folderen om Bornholms Ældreråd 2014 - 2017. 

 
Arbejdsgrupper. 
Arbejdsgrupper kan etableres ad-hoc. En arbejdsgruppe blev etableret i forbindelse med 
markering af FN’s internationale ældredag den 1. oktober i 2015 og fortsatte arbejdet i 2016 
for at markere FN’s internationale ældredag den 1. oktober 2016 med en ældremesse. 
Desuden har ældrerådet været repræsenteret i arbejdsgrupper, der er oprettet af Social- og 
sundhedsudvalget f.eks. vedrørende rehabilitering, værdighed og demens. 
Formanden for SOS-gruppen deltager i arbejdet i Følgegruppen for ”Den Rehabiliterende 
Organisation”. Næstformand for ældrerådet og formand for SOS- gruppen har deltaget i 
arbejdet med Værdighedspolitik og fordeling af velfærdspuljen. 
 
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 
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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. 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 Hansen sidder i forretningsudvalget. 
 
Afslutning og perspektivering på fremtiden. 
Ønske om større synlighed om Ældrerådets arbejde og resultater er højt prioriteret. 
Hver 4. år skal der jævnfør lovgivningen være valg til ældrerådet. Det betyder, at der er valg 
til et nyt ældreråd i 2017. Ældrerådets arbejde med etablering og afholdelse af valget kommer 
til at fylde en del i 2017. Ældrerådet håber, at der som hidtil vil være en god interesse med 
mange kandidater. Et andet vigtigt indsatsområde bliver hele demensområdet. 
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 2016. 
Poul Ancher Hansen, formand for Bornholms Ældreråd. 

 
                      Foto: Vibeke Rivold Vibe 

http://www.brk.dk/

