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Ældrerådets årsberetning   2021  
Ældrerådets årsberetning belyser det arbejde Ældrerådet i Hjørring Kommune har udført i løbet af året. 

 

Covid-19 epidemien har givet udfordringer for Ældrerådet i 2021.                                                                                               

Vi har dog afholdt alle 11 ordinære møde, hvoraf de første 4 møder blev afholdt på Teams. 

 

Regionsældrerådet (bestående af 11 ældreråd) har afholdt 3 ud af 4 ordinære møder  

 

Danske Ældreråd (bestående af 98 ældre-/seniorråd) har afholdt 1 konference og 2 møder.                                                      

Danske Ældreråds hjemmeside: www.danske-aeldreraad.dk 

 
Ældrerådet er valgt for en 4-års periode fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.   

Hjørring Ældreråd består af 9 folkevalgte medlemmer og 2 suppleanter. 

 

Formand Kirsten Holst. Medlem af Regionsældrerådet                                           

Næstformand Carsten Møller Nielsen.  Medlem af Regionsældrerådet og Patientinddragelsesudvalget                              

Lene Smidstrup.  Deltager i Tilgængelighedsudvalget                               

Arne Brix                                                         

Bjarne Vinther Christiansen. Medlem af bygherreudvalget for det nye Vendelbocenter                                                                                

Flemming Simonsen                                                 

Mogens From                                                                 

Myrna Pedersen                                                             

Svend Åge Jensen                                                     

 

Sundheds–Ældrechefen deltager i ældrerådsmøderne.                                                       

Hjørring Kommune stiller sekretær til rådighed til møderne.   

 
Det er lovbestemt, at der skal være et ældreråd i hver kommune i Danmark.                                                                     

Hjørring Kommune modtager, via bloktilskud, budget til drift af Ældrerådet 

Den bedste indsigt i Ældrerådets rådgivning til Hjørring Kommune kan udledes af vores vedtægter, forretningsorden, 

mål, dagsorden, referater, høringssvar og årsberetninger, som alle findes på hjemmeside. 
https://www.hjoerring.dk/aeldreraadet https://hjoerring.dk/demokrati/dagsordner-og-referater 

 

På samme link findes Ældrehåndbogen under ” Mangler du viden om de områder du som ældre kan gøre brug af”                                                                                                                                                                                      

Herunder er samlet oplysninger som +60-årige kan gøre brug af.  
 

Uddrag fra høringssager, høringssvar og beslutninger.  Bilag og uddybelse findes i referater. 

Januar                     
Høring: Muligheder for udmøntning af klippekortsordning på ældreområdet 
 Ældrerådet har arbejdet på at få klippekortet genindført, det blev indført fra den 1. september 2021.                       

150 hjemmehjælpsmodtagere skulle tilbydes 1 times ekstra hjælp / besøg hver uge.  Brugeren kan selv bestemme, 

hvad de vil bruge den time på. Timerne kan samles, dog max 6 timer.                                                        

Borger der visiteres til klippekortet er ensomme med behov for følgeskab til kirkegård, frisør, handel, plante 

blomster eller bare hygge.  

 

Høringssvar: Uddrag:  Fortrinsvis visiteret til borger, der ikke har netværk. De der mangler følgeskab, selskab, 

ensomme eller lignende behov. Der skal tilgodeses aflastning til ægtefælle.                           

Vi opfordrer til at klippekortsordningen iværksættes hurtigst muligt. Ikke forbrugte penge fra 2021 af de 1.5 mio. 

SKAL overføres til klippekortsordning 2022. Altså lagt oven i de afsatte 3 mio. Det er vigtigt at der både bliver 

informeret mundtligt og med pjece. Behovet for klippekortet og forebyggelse af ensomhed er stort, derfor meget 

vigtigt, at de rette borgere visiteres og får den fornødne vejledning og hjælp til anvendelse af ydelsen 

 

http://www.danske-aeldreraad.dk/
https://hjoerring.dk/demokrati/dagsordner-og-referater


April                                
Høring. Muligheder for udmøntning af ensomhedspulje          
Værdigheds puljen udmøntes således:                                                                                                                                      
I 2019 blev der afsat 100.mio.på finanslove, hvoraf Hjørring kommune fik 1.377 mio. til ensomhedsbekæmpelse.   

Der er ansat en brobygger som tovholder og formidle, så der ved henvendelse kan henvise til rette sted og få hjælp            

Der er afsat 375.000 til aktiviteter, 75.000 til arrangementer, 10.000 til Frivillige til hjemtransport ved følgeskab. 

Ældrecentrene har fået 605.000 kr., til at forsøde de 10% som er ensomme på ældrecentrene.                     

 

Høringssvar: Ældrerådet ser med bekymring på andelen af puljen som bruges til plejehjemsbeboere. Pengene skal 

ikke bruges til fælles aktiviteter på centrene men på den enkelte borger i målgruppen. Ældrerådet tilslutter sig 

herudover forslaget til fordeling mellem de forskellige aktiviteter. Ældrerådet synes det er vigtigt med en 

brobyggerfunktion. Administration i arbejdet skal være enkelt. Der skal ikke være sagsbehandling i opgaven. 

Generelt er det vigtigt, at pengene bruges så lidt bureaukratisk som muligt. Det er ikke tydeligt i oplægget hvordan 

pengene bruges i den sammenhæng f.eks. hvordan pengene til de forslåede spis-sammen arrangementer anvendes. 

Det er vigtigt, at det er ensomme borgere som får glæde af initiativerne. Det er vigtigt at aktiviteterne i 

aktivtestspuljen rettes mod hjemmeboende borgere 
 

Høring:  Tilsyn med leverandører af madservice 2020                                                                         
Høringssvar: Ældrerådet synes, det er et meget flot resultat for begge leverandører og er meget tilfreds med den 

høje service på madservice. Ældrerådet synes det er afgørende, at der føres tilsyn på området for at sikre kvaliteten 

hos leverandørerne 
 

Maj                         

Høring: Uanmeldte tilsyn med ældrecentre 2020          

Høringssvar: Ældrerådet er meget tilfreds med at pleje, omsorg og hverdagsliv vurderes af meget høj kvalitet. 

Ældrerådet er optaget af, at fast personale og sproglige forudsætninger for opgaveløsningen er vigtigt. Ældrerådet 

anbefaler at der fremadrettet fokuseres på rekruttering af personale. Ældrerådet har bemærket, at der er flere 

anbefalinger end tidligere. Ældrerådet er ift. dokumentation særligt opmærksomme på de anbefalinger der handler 

om medicinhåndtering. Ældrerådet bemærker, at beboer-pårørenderådene ikke har haft mulighed for at afgive 

skriftlige kommentarer, da møderne ikke har været afholdt som vanligt 

 
Høring: Anmeldt tilsyn med hjemmeplejeleverandører 2020               
Høringssvar: Samme som ovennævnt tilføjet: Ældrerådet bakker i tråd med anbefalingerne op om, at der er mere 

fokus på rehabilitering fremadrettet  
 

Høring: Udmøntning af kategori B budgetforslag ifm. Budget 2021-24       

Høringssvar: Ældrerådet ønsker som udgangspunkt en decentral struktur på Ældreområdet men tager forslaget til 

efterretning. Ældrerådet er positive overfor tilkendegivelserne om, at de nuværende foreningsaktiviteter forsat 

huses i lokalområdet. Det er vigtigt at en ændret anvendelse af Smedegården ikke betyder fornyet indskud og 

flytteomkostninger for de beboere, der skal flytte fra Smedegården til anden plejebolig. Ældrerådet er overraskede 

over og lidt uforstående overfor forslaget om flytning af NBV til Smedegården  

 

Juni                                                 

Høring: Kvalitetsstandard personlig pleje                                    

Høringssvar: Ældrerådet ser med bekymring på rekrutteringssituationen og bakker op om at de fastansatte 

medarbejdere også fremadrettet opfordres til at gå op i tid. Ældrerådet giver udtryk for, at kvalitetsstandarden skal 

sikre den fleksibilitet den aktuelle situation kalder på. Ældrerådet er interesseret i at følge rekrutteringssituationen 

og Ældrerådet opfordrer til, at vilkårene for medarbejderne holdes i fokus 

 

Høring   Forslag til midlertidig ændring af kvalitetsstandard for Hjemmehjælp (Personlig Pleje)       

Høringssvar: Samme som ovennævnt  

 
  



Høring: Årsberetning for magtanvendelser 2020          

Høringssvar: Ældrerådet anerkender at niveauet for magtanvendelser har et fornuftigt niveau ift. at sikre den 

fornødne omsorg for kognitivt svækkede borgere og andre borgere og er tilfredse med den undervisningsindsats der 

har været tilrettelagt. 

 

August                       

Høring: SÆH Budget 2022-2025 - høringsmateriale til ældrerådet         

Høringssvar: Demografi SÆ: Ældrerådet anbefaler at en fremtidig trykprøvning også tager afsæt i gennemsnitlige 

enhedsomkostninger på tværs af landets kommuner i stedet for udelukkende i regnskabstal for kommunens tidligere 

regnskabsår.  Ældrerådet er i den sammenhæng optaget af, Hjørring Kommunes udgiftsniveau pr. borger over 67 år i 

perioden 2018-2021 opgjort i Indenrigs- og boligministeriets nøgletal, hvor Hjørring Kommune har det andet laveste 

udgiftsniveau i Region Nordjylland. På den baggrund anbefaler Ældrerådet, at reguleringen ikke sker som foreslået. 

 

Høring: Vederlagsfri fysioterapi 

Høringssvar: Ældrerådet anbefaler forslaget og er positive ift. at der forsøges at skabe budgetsikkerhed. Ældrerådet 

er opmærksomme på, at holdtræning er positivt for mange i social sammenhæng. 

 

Høring: Hospice 

Høringssvar: Ældrerådet bakker op om budgetforslaget til området. Ældrerådet er meget positive overfor indsatsen 

på Hospice. 

 

Høring: Træningsenheden 

Høringssvar: Ældrerådet bakker op om budgetforslaget. 

 

Høring: Midlertidige pladser på ældrecentre  

Høringssvar: Ældrerådet bakker op om budgetforslaget. 

 

Høring: Minilunden - hjemtagelse af opgaver 

Høringssvar: Ældrerådet bakker op om budgetforslaget. Ældrerådet ser positivt på tilbuddet også ift. pårørende til 

borgere i tilbuddet og øvrige beboere og pårørende på Lundgården 

 

November                                                                                      

Detaljeret bilag om Rekrutteringsudfordringer på ældreområdet, information og strategi 

 

December                    

HØRING: Forslag til ændring af kvalitetsstandard for Sygepleje        
Høringssvar: Ældrerådet er positive overfor sikkerheden i dosisdispensering, og synes det er en fordel hvor borger og 

læge er indstillet på ordningen. Ældrerådet er imod udgifter til dosisdispensering og eventuel udbringning for den 

enkelte borger. 

 

Covid-19                               

På grund af restriktioner har ældrerådet ikke deltaget i mange arrangementer og ikke så synlig ved foredrag og 

informationsmøder. Der har ligeledes været mindre initiativer fra forvaltningen.                                  

Forvaltningen har løbende givet grundigt orienteret. Ældrerådet vil gerne rose plejepersonalet og forvaltningen 

angående håndtering af restriktionerne og udfordringer. 

 
Uddrag af Ældrerådets øvrige opgaver.                   
Udover afsatte penge til klippekort og ensomhedspuljen var der afsat 540.000 kr. til aktiviteter i 2020. Ældrerådet 

har haft fokus på at pengene, der ikke blev brugte i 2020, overføres, øremærkes samt anvendt til relevante 

initiativer.  

 

• Invitation til møde med Social- og ældreminister Astrid Kragh.             

Ministeren havde fokus på Hjørring Kommunes mærkesager så som klippekortet, rekruttering af personale, 

budgetfordeling efter ældrenøglen så pengene er øremærket til ældreområdet, og tilsyn på ældreområdet  



• Dialogmøde med Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ved Per Møller og Chelina Bagger  

• Arrangementer 

• Ældrerådet afholdt det årlige stormøde den 5.10.2021 for 449 +60-årige. 

• Ældrerådet informerede om klippekort, puljer på ældreområdet og ældrerådsvalget. 

• Der var underholdning af Per Pallesen og Lars’ trio.  

 

• Ældrerådet inviterede alle ældrecentrenes Beboer- pårørende råd den 2.11.2021 til dialogmøde.                               

Der var 61 tilmeldte. Der blev udvekslet erfaringer mellem rådene. Informeret om ensomheds- puljen, 

aktivitetspakken, rekruttering af personalet og ældrerådsvalget.  Hjørring kommune har fået 1,9 Mio til 

oplevelser. Disse penge er delt ud til eks. 2.500 kr. pr. beboer på ældrecentrene. ÆR opfordrer til at 

beboerne bliver taget med på råd, og der skal være mulighed for individuelle ønsker. Eks spise ål  

• Oplevelser Sommerpakken 

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har afsat 1.040 mio. kr.  blandt andet til arrangement for særlig 

sårbare ældre. Ældrerådet deltog som hjælper i arrangementet for 240 

 

• Ældrerådet havde stand på messen i sundhedscentret ved forebyggende hjemmebesøg til borger det år de 

fyldte 75 år. I 2021 var det den 10 og 11 november fra kl. 14 til 17 der deltog ca. 150 de 2 dage.                                        

Dette er et besøg værd, hvor der gives information om hvad Hjørring kommune tilbyder ældre. 

• Ældrerådets medlemmer er jævnligt inviteret ud i forskellige sammenhæng hvor der informeres og drøftes 

ældrerådets arbejde. På møderne kan stilles spørgsmål til medlemmerne og bringe problematikker og ideer 

op som ældrerådet kan sætte på dagsorden 

• Ældrerådet får nogle borgerhenvendelser med problemer eller der søges hjælp til rette henvisning for hjælp 

Ældrerådet henviser gerne, vi kan ikke tage os af personsager, personalesager eller sagsbehandle   

 

Valg 16.11.2021  

Ældrerådet ønskede fremmødevalg sammen med kommunal og regionsvalget den 16.11.2021.                                                                            

Der genopstillede 4 kandidater og 13 nye kandidater. Der var tilmeldt 127 tilforordnede, hvoraf der skulle bruges 92 

til de 21 valgsteder. Stemmeprocenten var på 59,4, ældrerådet er meget taknemmelige for hjælp og opbakning til 

valget.   

 

Ældrerådet 1.1 2022 - 31.12 2025                      

Kirsten Holst,  

Kurt Mikkelsen,  

Ole Landry,  

Dorthe Laulund,  

Mogens From,  

Lene Nielsen,  

Arne Brix,  

John Kirstein og  

Hanne Saksager.   

Suppleanter: Carsten Møller Nielsen og Jørn Munk Nielsen                                                                                                 

 

Konstituering:  

Ældrerådet valgte Kirsten Holst som formand for Ældrerådet,  

Kurt Mikkelsen som næstformand,  

Ole Landry til tilgængelighedsudvalget. (Lene Smidstrup hjælper med overdragelsen)  

Ældrerådet udpegede herudover Lene Nielsen til sparringsgruppen for ensomhed (Arne Brix deltager i opstart) og 

John Kirstein til Bygherreudvalget - Nyt Vendelbocenter 

Ældrerådet har samarbejde med blandt andet Ældresagen, Faglig seniorer og Dansk blinde samfund, hvor vi sammen 

kan hjælpe vores fælles målgruppe  

 
  



Denne årsberetning kan desværre ikke beskrive alle beslutninger i ældrerådets møder. Interesserede borgere kan 

følge os på vores hjemmeside    

Ældrerådet vil gerne takke for samarbejde med forvaltningen og politikerne i kommunalbestyrelsen 

Afgået ældreråd pr. 31.1 2021 takker alle der har fulgt og støttet os gennem denne 4-årige valgperiode. 

 

Denne årsberetning er godkendt på ældrerådsmødet den 10. januar 2022. 

 

Denne årsberetning er godkendt på byrådsmøde den 30. marts 2022. 





Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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