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Indledning ved formand for Ældrerådet på Bornholm, Inge Lorentzen. 

Medlemmerne af Bornholms Ældreråd har haft stor glæde af at arbejde på denne 

statusrapport og dermed få bekræftet, at det i grunden ret så krævende arbejde i 

rådet bærer frugt. Det er positivt, at de forskellige medlemmer sidder i alle for os 

ældre relevante bestyrelser på øen. Vi mærker her, hvordan vores holdning via Ældrerådet 

har stor betydning. Ligeledes har Ældrerådet indflydelse gennem dialogmøderne og andre 

møder med politikerne og lederne af kommunens ansatte på området. 

 

Ældrerådets formål: 

Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i alle sager, der vedrører ældre.  

Rådet kan på eget initiativ tage ældrepolitiske spørgsmål op med myndigheder og styrelser. 

Rådets medlemmer er interesseret i en tæt kontakt og dialog med alle ældre – såvel 

enkeltpersoner som medlemmer af pensionistforeninger, klubber og beboere på plejehjem og 

plejecentre. Ældrerådets medlemmer modtager gerne henvendelser af generel karakter, men 

Ældrerådet kan ikke behandle konkrete personsager. Ældrerådet er neutralt og partipolitisk 

uafhængigt. 

 

Ældrerådets opgave: 

 at rådgive kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske spørgsmål inden endelig 

behandling i de respektive udvalg eller i kommunalbestyrelsen. 

 at formidle synspunkter mellem borgerne og kommunen om lokale spørgsmål, der 

vedrører ældre. 

 at give høringssvar i forhold til: 

o Kommunalt tilsyn på plejehjem og plejecentre og til embedslægens tilsyn. 

o Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp på ældreområdet samt 

øvrige arbejdsopgaver vedrørende pleje, omsorg og aktiviteter for ældre. 

o Prisfastsættelse på ældreområdet. 

 

Generelt om Ældreråd - Hvad er Ældrerådet og hvem kan vælges? 

Oprettelse af ældreråd er lovbestemt. Medlemmer til ældreråd vælges ved direkte valg.  

Folketinget har besluttet, at der skal etableres Ældreråd i alle kommuner jf. lov om retssikkerhed  

justeret den 15.06.2011 af Socialministeriet. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes  

direkte valg til Ældrerådet mindst hvert 4. år. Alle borgere, der er bosiddende på Bornholm og  

er fyldt 60 år, har stemmeret og er valgbare til Ældrerådet.  

Kommunalbestyrelsen er pligtig til at høre Ældrerådet i alle sager og forslag, der vedrører ældre. 
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Ældrerådets sammensætning 

Dette Ældreråd er valgt for perioden fra den 1. januar 2010 til 31. december 2013. 

Rådet konstituerede sig med 3 følgegrupper samt et Klageråd.  

(Klagerådet blev desværre efterfølgende nedlagt den 1. juli 2010) 

 

 Inge Lorentzen er formand for Ældrerådet samt formand for følgegruppen 

vedrørende Økonomi og budget. Desuden medlem af Bestyrelsen for Danske 

Ældreråd og medlem af Regionsældrerådets forretningsudvalg samt Politiets lokalråd 

på Bornholm.   

 Poul Ancher Hansen er næstformand for Ældrerådet samt medlem af følgegruppen 

vedrørende Økonomi og budget. Desuden medlem af Trafikkontaktrådet og 

følgegruppen vedrørende Plejeboligbyggeri.  

 Bent Nielsen er formand for følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. 

Desuden medlem af Biblioteksbrugerrådet og suppleant til Trafikkontaktrådet 

 Verner Landin var formand for Klagerådet. Er medlem af følgegruppen vedrørende 

Plejeboligbyggeri og medlem af følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. 

 Jan Harvest er medlem af følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. Desuden 

medlem af Bornholms Forsynings brugerråd og Østkrafts brugerråd. 

 Jette Kold er medlem af følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. Desuden 

medlem af TV2/Bornholms repræsentantskab. 

 Carl Aage Reuss er medlem af følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. 

Desuden medlem af BAT’s brugerråd og BOFA’s brugerråd. 

 Else Marie Carlslund er formand for følgegruppen vedrørende Social og Sundhed. 

Desuden medlem af DeViKa’s Kostråd  

 Ragna Folkmann er medlem af følgegruppen vedrørende Social og Sundhed. 

Desuden medlem af følgegruppen vedrørende Plejeboligbyggeri samt suppleant til 

Danske Ældreråds bestyrelse og Regionsældrerådets forretningsudvalg. 

 Vibeke Rivold Vibe er medlem af følgegruppen vedrørende Social og Sundhed. 

Desuden medlem af DeViKa’s kostråd og suppleant i TV2/Bornholms 

repræsentantskab. 

 Randy Korp er medlem af følgegruppen vedrørende Social og Sundhed. Desuden 

medlem af DeViKa’s kostråd. 

Sekretær for Ældrerådet er konsulent Preben Bay Jensen,  

Social- og Sundhedssekretariatet. 
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Ældrerådets mødeaktiviteter og gæster 

Ældrerådet holder 11 planlagte møder hvert år samt enkelte ekstraordinære møder. 

Ældrerådet har en stor kontaktflade. Ældrerådet inviterer til de fleste af møderne forskellige 

ressourcepersoner, fra såvel det politiske område som embedspersoner og forvaltninger samt 

repræsentanter fra kommunens forskellige virksomheder, til at komme med oplæg om og 

uddybe relevante sager.  

Gæsterne/oplægsholderne har bl. a. været: 

 Borgmester Winni Grosbøll,  

 Socialudvalgsformand Leila Lindén,  

 Udvalgsformand for Teknik og Miljø, Steen Colberg Jensen,  

 Udvalgsformand for fritid kultur og forebyggelse, Bjarne Kristiansen,  

 Områdechef Vibeke Juel Blem, 

 Afdelingsleder Alice Jørgensen,  

 Projektleder Knud Erik Thomsen,  

 Virksomhedsleder Michael Hansen Bager,  

 Virksomhedsleder Jeanette Bech,  

 Direktør bornholm.nu Bjarne Hansen,  

 Nina Kragskov og Maj-Britt Olsen fra DeViKa,  

 Hospitalsdirektør Kurt Espersen fra Bornholms Hospital, 

 Direktør i BAT, Lars Bjørn Høybye,  

 Ældrerådgiverne Birgitte Andersen og Ingrid Christensen,  

 Mette Marker og Dorte Fink om kommunens tilsyn på plejecentre  

 Projektleder Johnny Ernst Andersen om velfærdsteknologi/medicinsk teknologi.  

 

Det samlede Ældreråds aktiviteter i 2010 og 2011 kort oplistet: 

 Høringssvar 

Hvert år skal alle kommunens kvalitetsstandarder, der omhandler kommunens 

besluttede serviceniveau, i høring. Desuden er områder som budget, kommunens og 

embedslægens tilsynsrapporter og andre forhold, der berører ældre behandlet på 

Ældrerådsmøderne og der er sendt høringssvar retur med forskellige udtalelser og 

forslag bl. a. vedrørende kaldeanlæg. 

 Dialogmøder med Social Udvalget 

Der holdes 2 årlige dialogmøder, hvor ældreforhold, visioner, mål og handlinger 

drøftes. Møderne har udviklet sig til en dialog med god gensidig udveksling af 

relevante informationer og ideér. 

 Besøg på Plejecentre 
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Følgegruppen vedrørende Kultur, teknik og miljø. 

Følgegruppen har afholdt ca. 10 møder om året, hvor gruppen hver gang blandt andet 

beskæftiger sig med teknik og miljøudvalget samt fritids og kultur og 

forebyggelsesudvalgets møder. 

Herudover gennemgås møderne i brugerrådene for Forsyningen, Østkraft, BOFA, BAT og 

Biblioteket. 

 Høringssvar: 

o Diverse lokalplaner og kommuneplan (2009) samt udviklingsplan. 

o Møde med Steen Colberg Jensen vedrørende snerydning for pensionister 

(vinterregulativ), kollektiv trafik, tilgængelighed på fortove. 

o Trafikplan for Rønne og patientrejser. 

o Socialudvalget om indefrysning af ejendomsskatter mv. 

o Socialudvalget om drift af Plejecenter Snorrebakken. 

o Socialudvalget om rådighedsbeløb ved leje af bolig på Snorrebakken. 

o Socialudvalget om transport til og fra aflastningsophold. 

o Manglende busholdeplads ved Plejecenter Snorrebakken. 

o Lukning af Rønne Svømmehal i ombygningsperioden med ønske om 

alternative svømmemuligheder. 

o Åbningstider for containerpladser. 

o Mobildækning på Bornholm samt belysning på sti langs ringvejen i Rønne. 

o Afmærkning af cykelstier i relation til uheld mv. 

o Varmeplan for Bornholm. 

o Teknik og miljøudvalget om tidsfrist for høringssvar. 

  Mødeaktivitet med samarbejdspartnere: 

o Møde med Ystad havn. 

o 3 møder med Bornholmerfærgen. 

o Møde med Rønne havn. 

o Møde med Bornholms forsyning. 

 

Følgegruppen vedrørende Social og Sundhed. 

Der holdes ca. 10 møder om året. Normalt et møde før hvert ældrerådsmøde, hvor gruppen 

blandt andet har beskæftiget sig med Socialudvalgets mødereferater.  

Der har til mange møder været inviteret gæster med viden på social- og sundhedsområdet på 

det kommunale og regionale område og der er opnået mange gode resultater.  

Gæsterne har bl. a. været:  

 Socialudvalgsformand Laila Lindén 

 Områdechef Vibeke Juel Blem 



6 

 

 Virksomhedsleder Janike Thisen fra Bornholms Plejehjem og Plejecentre 

 Virksomhedslederne Elisabeth Asmussen og Brian Lambrecht fra Døgnplejen 

  Virksomhedsleder Gitte Andersen fra Borger og Sundhed  

 Birgitte Andersen og Ingrid Christensen fra ældrerådgiverne 

 Oversygeplejerske Peter Juul fra Bornholms Hospital,  

 Administrationschef Pernille Wedel fra Bornholms Hospital. 

 

Vi har i flere sammenhænge drøftet problemer vedrørende den regionale og den kommunale 

patienttransport og foreslået bedre løsninger for kørsel med HandyBAT. 

Desuden har gruppen deltaget i flere møder med personale, ledere og brugere fra Pedersker-

gruppen, hvis projekt handlede om nærhed i hjemmeplejen. 

Vi har mødtes med repræsentanter fra Danmarks Radio i forbindelse med en 

kommunikationsopgave om information til ældre via Ældrerådgiverne. 

Til Ældrerådets dagsorden og til f.eks. Ældrerådgiverne og Socialudvalget er vi kommet med 

forslag i forbindelse med bl. a. høringer om kvalitetsstandarder og forslag til f.eks. 

plejetestamente.  

Vi har kontakt til Ældre Sagen og til Ældremobiliseringen samt Aktivitetscentrene.  

Vores oplevelser har i alle sammenhænge været meget positive, og dialogen har bidraget til 

gensidige resultater til gavn for de ældre. 

Vedrørende kvalitetsstandarder har vi medvirket til oprettettelse af kurser om emnet i 

Danske Ældreråd, som gruppen efterfølgende alle har deltaget i.  

Vi er kommet med oplæg til høringssvar, hvor kommunen på vores anbefaling f.eks. 

efterfølgende har lempet lidt på visitationskravene til optagelse på plejehjem. 

Samarbejdet med kostrådet i DeViKa foregår i en givende dialog ved ca. 3 årlige møder.  

Vi deltager i ca. 3 årlige møder arrangeret af Bornholms Plejehjem- og Centre med 

repræsentanter fra bruger/pårørenderåd, nu beboer-familieråd. Møderne giver mulighed for 

udveksling af erfaring og mange gode synspunkter.  

 

Klageråd 

Klagerådet var lovbestemt af Folketinget. Klagerådet blev nedlagt, da et flertal i Folketinget i 

2009 besluttede, at Klagerådet skulle nedlægges den 1.7. 2010. 

I 2009 behandlede Klagerådet 31 sager. 

Det var et stort tab for demokratiet, at klagerådene blev nedlagt,  

Fra 2010 skal en klage sendes til Borger og Sundhed, der behandler klagen og eventuelt 

videresender klagen til Det Sociale Nævn. 
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Arbejdsgrupper 

Arbejdsgrupper kan etableres ad-hoc.  

 En arbejdsgruppe er etableret i forbindelse med markering af FN’s internationale 

ældredag den 1. oktober i 2011 og i 2012. 

 I forbindelse med ønsket om større synlighed er etableret en gruppe vedrørende evt. 

etablering af Ældrerådets egen Hjemmeside samt til udarbejdelse af en statusrapport. 

 

Ældrerådets markering af FN’s internationale Ældredage den 1. oktober. 

 FN`s internationale ældredag lørdag den 1.10.2011 blev markeret med en velbesøgt 

(gratis adgang) stor messe i Aakirkeby hallerne med ca. 1300 besøgende og 53 

udstillingsstande med relation til ældreområdet.  

Niels Lohmann fungerede som veloplagt toastmaster. 

Der var foredrag ved direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup,  

og ved generalsekretær i FN–forbundet, Torleif Jonasson.  

Desuden var der uddeling af Ældreprisen ved Leila Lindén, opvisning af Ældre i 

Bevægelse ved Benny Christensen samt modeopvisning ved Kylle Smed og Nalle. 

Arrangementet gav et mindre overskud, der blev brugt til indkøb af et maleri af Pia 

Ranslet til Plejecenter Snorrebakken.  

 

 FN´s internationale ældredag mandag den 1.10.2012 blev markeret med et stormøde i 

Mødesalen på Bornholms Hospital for interessenter på ældreområdet med et 

velbesøgt foredrag af ergoterapeut, underviser, foredragsholder, konsulent og 

forfatter Mette Søndergaard om:  

Livet i et leve-bo-miljø, hvad er anderledes i forhold til et almindeligt plejecenter?  

Hvordan skabes gode oplevelser i hverdagen – også for borgere med demens? 

Pårørendes/familiers samvittighed når ens kære flytter/er flyttet på plejecenter – 

hvorfor er det så svært?  

Den svære rejse fra én plejekultur til en anden. 

 

Kursusaktiviteter i Danske Ældreråd og med Ældre Sagen 

Medlemmer af Ældrerådet har været på flere temadage og kurser i Danske Ældreråds regi 

om bl. a. kvalitetsstandarder, synlighed og mediestrategi, budget og økonomi og 

planlægning af ældrerådsvalg.  

Der har også været en temadag for nyvalgte ældrerådsmedlemmer.   

Ældre Sagen på Bornholm har afholdt en inspirerende temadag om arbejdet som frivillig. 
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Synlighed og redigeret folder 

Kontakten til kommunens ældre, den enkeltes bagland eller referencegruppe og til 

lokalsamfundet er af stor betydning. Efter hvert ældrerådsmøde skriver formanden et 

synspunkt til den lokale avis om aktuelle emner, som ældrerådet har drøftet.  

Ældrerådet har udarbejdet en ny folder, der er omdelt på Biblioteker, Lægehuse, Plejecentre 

m.m. 

 

Andre møder  

Der er god kontakt via de enkelte medlemmer og arbejdsgrupper til Ældre Sagen, 

Ældremobiliseringen, Pensionistforeninger, Aktivitetscentre m. m. 

 

Danske Ældreråd 

Danske Ældreråds mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af ældrerådenes arbejde, 

så ældrerådene får øget indflydelse på ældrepolitikken i kommunerne. 

Danske Ældreråd påvirker myndigheder og beslutningstagere generelt og særlig i 

forberedelse af ny lovgivning, er bindeled mellem ældreråd og regering, Folketing, KL, 

Danske Regioner, offentlige, halvoffentlige og private organisationer, rådgiver ældreråd og 

andre parter i relevante spørgsmål, sikrer uddannelse for og vidensformidling mellem 

ældreråd, iværksætter udviklingsprojekter, der kan støtte op om ældreråd og skabe debat 

lokalt og nationalt, opsamler og formidler viden om ældreråds vilkår og arbejde.  

Danske Ældreråd vil være kendt som en professionel organisation, der på vegne af 

ældrerådene sætter den ældrepolitiske dagsorden. 

Formanden for Bornholms Ældreråd, Inge Lorentzen, deltager i møderne som medlem af 

bestyrelsen.  

Ny struktur er under udarbejdelse. 

 

Regionale Ældreråd  

I hver region er der af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, som samarbejder om 

de temaer, der er relevante på det regionale plan. Regionerne har opgaver indenfor 

sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, erhverv, uddannelse og kultur, 

natur og miljø og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og trafikområdet har ældrerådenes 

interesse. Der findes ingen lovgivning om regionsældreråd. 

Der er 29 kommuner med ældreråd i Region Hovedstaden. Regionsældrerådet holder årligt 

fire ordinære møder på Regionsgården i Hillerød. Der er valgt et forretningsudvalg på syv 

medlemmer med suppleanter. Inge Lorentzen er medlem af Forretningsudvalget. 

Inge Lorentzen og Ragna Folkmann deltager i de ordinære møder, der indeholder forskellige 

oplæg, drøftelser og udveksling af erfaringer. 
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Afslutning og perspektivering på fremtiden 

Ønske om større synlighed om Ældrerådets arbejde og resultater er højt prioriteret. 

Ældrerådet arbejder på udgivelse af denne statusrapport for 2010, 2011 og 2012 i løbet af 

2013, som er det nuværende ældreråds sidste arbejdsår. 

 

Indtil en eventuel Hjemmeside for Ældrerådet bliver oprettet, henvises til Bornholms 

Regionskommunes hjemmeside, http://www.brk.dk/, hvor man også kan læse referater fra 

Ældrerådsmøderne.  

Desuden henvises til Ældrerådets formand Inge Lorentzen, telefon 56 95 11 27  

eller e-mail ingeroenne@gmail.com 

 

Denne statusrapport kan hentes på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, 

http://www.brk.dk/ under Øvrige udvalg og råd, hvor man kan finde ”Ældrerådet”.   

 

http://www.brk.dk/
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