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Årsrapporten 2013. 
Årsrapporten skal ses som en fortsættelse af Ældrerådets Statusrapport 2010- 2012, der 
handlede om de første 3 år af ældrerådets valgperiode. 
 

Indledning ved formand for Ældrerådet på Bornholm, Inge Lorentzen. 
Ældrerådet 2010 -2013 takker med årets udgang af efter en forbilledlig periode. Den har 
været præget af, at hvert eneste rådsmedlem har arbejdet ivrigt. Med Dialogmøder har der 
været en god kontakt til Socialudvalget. Der var meget at drøfte til møderne i følgegrupperne 
og i brugerrådene. Man skulle læse en masse igennem, for at man kunne afgive høringssvar – 
og således forberedt kunne man med indsigt deltage i rådsmøderne, hvor der ofte var en 
gæst fra kommunalbestyrelsen eller fra ældreområdet. Det var et godt råd at være formand 
for. God vind til det kommende råd. Inge Lorentzen. 
 

Ældrerådets formål, opgaver, sammensætning er uddybende beskrevet i 
statusrapporten for 2010 - 2012. 
Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. 
Det kan f. eks. være kommunalbestyrelsens forslag til ændring i serviceniveauet.  
Ældrerådet kan desuden beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre; 
f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. 
 

Ældrerådsvalg 2013 
Der blev tirsdag d. 8. oktober 2013 valgt et nyt Ældreråd i Bornholms Regionskommune for 
perioden 2014 – 2017. Følgende er valgt som medlemmer af Ældrerådet i perioden: 
1. Hansen, Poul Ancher, 2. Larsen, Erik A., 3. Korp, Randy, 4. Landin, Verner, 5. Jallov, Ella 
6. Mortensen, Anita, 7. Kristoffersen, Svend Aage, 8. Viborg, Grethe, 9. Vibe, Vibeke Rivold 
10. Harvest, Jan, 11. Kleener, Jørgen. Der blev afgivet i alt 8.033 stemmer. Stemmeprocenten 
blev 58,3. Ved valget i 2009 var stemmeprocenten 57,8. 
Poul Ancher Hansen blev valgt til formand og Randy Korp til næstformand på ældrerådets 
konstituerende møde den 12.11.2013. Øvrige poster fordeles på det første ordinære møde i 
2014. 
 

Ældrerådets mødeaktiviteter og gæster i 2013 
Ældrerådet holder 11 planlagte møder hvert år samt enkelte ekstraordinære møder. 
Ældrerådet har desuden deltaget i møder vedrørende forslag og høringssvar til en 
kommende ældrepolitik. Ældrerådets gæster/oplægsholdere har bl. a. været: 

• Borgmester Winni Grosbøll,  
• Socialudvalgsformand Leila Lindén,  

2 
 



• Udvalgsformand for Teknik og Miljø, Steen Colberg Jensen,  
• Områdechef Vibeke Juel Blem, 
• Afdelingsleder Alice Jørgensen, 
• Projektleder Knud Erik Thomsen. 

Følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. 
Følgegruppen har afholdt 11 møder i 2013, hvor gruppen hver gang har beskæftiget sig med 
teknik og miljøudvalgets samt fritids og kultur og forebyggelsesudvalgets møder. Herudover 
gennemgås møderne i brugerrådene for Forsyningen, Østkraft, BOFA, BAT og Biblioteket. 
Teknik og miljøfølgegruppen arbejder bl. a. med det forberedende arbejde med diverse 
høringssvar til godkendelse i Ældrerådet i 2013. 
14. maj: Ønsker til fartplan 2017 fremsendt til Trafikkontraktrådet i forbindelse med 
forberedelsen af det nye trafikforlig med start 2017. 
11. juni: Flytning af busstoppested til St. Torv ved Netto fra Nørregade. 
6. august: Følgegruppens fire punkter vedr. Teknik og Miljøs besparelsesforslag i Budget 
2014. 
22. oktober: Høringssvar vedr.: Revision af Idrætspolitik. 
12. november: Høringssvar vedr. Vinterregulativet. 
12. november: Køb af strøm til el-scootere til beboere i BO42 blev løst. Samtidig har 
Ældrerådet tilsluttet sig et fremtidigt samarbejde med BO42.  
Gennem hele 2013 har Teknik-og Miljøudvalget på vores opfordring tilsendt deres 
dagsorden 4-5 dage inden deres møde, så vi kunne tilsende dem vore kommentarer dagen 
før TMU-mødet. BN/28.11.13. 
 

Følgegruppen vedrørende Social og Sundhed. 
Følgegruppen har holdt 11 møder i 2013, hvor gruppen hver gang beskæftiger sig med 
Socialudvalgets områder. Desuden mødes gruppen med Kostrådet i DEVIKA ved ca. 3 årlige 
møder, og med formændene for bruger/familieråd samt virksomhedsleder Janike Thisen ved 
3 årlige møder. Der er forberedt høringssvar vedrørende plejehjemstilsyn, tilsynsrapporter 
og kvalitetsstandarder. Følgeruppen har desuden haft møde med relevante 
ressourcepersoner. 
5. februar: Oversygeplejerske Peter Juul om bl.a. den medicinske patient, det palliative afsnit 
på MKO og om samarbejdet med kommunen og de øvrige sygehuse i Region Hovedstaden. 
5. marts: Møde med virksomhedsleder i Døgnplejen Brian Lambrecht og besøg på 
sygeplejeklinikken i Gartnervangen 20. 
9. april: Møde med Taschiea Stender Alstrup og Pia Juhl Hansen fra virksomheden 
Borger/Sundhed om hjælpemidler, genoptræning m.m. 
7. maj: Møde med virksomhedsleder Jeannette Bech fra Plejecenter Snorrebakken.  
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23. oktober: Møde med socialudvalgsformand Leila Lindén bl. a. om Bornholms Hospital og 
om problemer vedrørende koordinering af rejsetider/rejseplanlægning til andre hospitaler i 
regionen. EMC/3.12.13. 
 

Arbejdsgrupper 
Arbejdsgrupper etableres ad-hoc.  

• En arbejdsgruppe er etableret i forbindelse med valg til ældrerådet.  
• En arbejdsgruppe er etableret i forbindelse med markering af FN’s internationale 

ældredag den 1. oktober i 2013, hvor man tirsdag 1. oktober 2013 kl. 14.00 – 18.00 
markerede dagen med et åbent møde på Bornholms Akademi, Snorrebakken 66, 
3700 Rønne. Programmet var: Statusrapport for ældrerådet arbejde. 
Indlæg ved Københavns kommunes sundheds- og omsorgsborgmester Nina 
Thomsen over temaet: ”Fremtidens ældreliv”. 
Præsentation af kandidaterne til det forestående valg til ældrerådet. 

Danske Ældreråd 
Danske Ældreråd har drøftelser med relevante regeringsudvalg, og er høringsberettiget i alle 
lovforslag, der vedrører de ældre, og derigennem støtter ældrerådenes arbejde.  
Danske Ældreråds mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældrerådenes arbejde, 
så ældrerådene får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne. Vi oplever rådet som 
en paraplyorganisation for de lokale ældreråd. 
Inge Lorentzen var bestyrelsesmedlem i Danske ældreråd indtil repræsentantskabsmødet i 
maj 2013, hvorefter Ragna Folkmann overtog posten resten af året. Pr. 1.1.2014 indtræder 1. 
suppleanten, Verner Landin, i bestyrelsesposten i Danske Ældreråd. 
 
Regionale Ældreråd  
Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens lokale ældreråd. 
Inge Lorentzen har en plads i forretningsudvalget, og der skal udpeges en ny repræsentant 
pr. 1.1.2014.  
Inge Lorentzen og Ragna Folkmann har deltaget i de ordinære møder, der indeholder 
forskellige oplæg, drøftelser og udveksling af erfaringer.  

  
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 
Statusrapporten og årsberetningen. 
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