
Årsberetning for Vesthimmerlands kommunes 

Ældreråd 2021. 

 

Denne årsberetning for året 2021, er på mange måder ”noget særligt”. 

Dels har corona pandemien raseret over alt, incl. i Vesthimmerlands kommune, og 

det har også været valgår, både til regionen, kommunerne og til ældrerådene. 

Denne rapport fra ældrerådets arbejde i 2021, er både min 12. årsrapport, men også 

den sidste! 

Min beslutning, om ikke at genopstille til ældrerådet, har været lang tid undervejs. 

Efter 12 år som formand, er det tid til fornyelse. Det var en svær beslutning jeg traf i 

efteråret 2020, som selvfølgelig blev ”konfirmeret” dels på hjemmefronten, men 

også en beslutning, der blev diskuteret meget med min ”altid loyale” næstformand 

Hans Jørgen Lau Jeppesen.  

Det har været, uanset hvilke beslutning jeg har taget, det svært, at tage afsked med 

de andre medlemmer af ældrerådet, og ikke mindst til sekretær Else Marie 

Simonsen, der igennem alle årene, har været en uvurderlig støtte for mig og hele 

ældrerådet. 

Tak Else Marie, du har fortjent en hyldest af de allerstørste. 

Yderligt sendes der en hjertelig tak til Per Nielsen Elb, der som ældrechef, har ydes 

ældrerådet en uvurderlig hjælp og forståelse, især på det økonomiske område. 

Elb er desværre ikke længere ansat i Vesthimmerlands kommune. 

 

I året 2021, har vi i ældrerådet afholdt virtuelle møder fra januar og til maj måned. 

Uanset hvad, så er det ikke det samme som at mødes fysisk. 

Vanen tro, har jeg her nedenstående beskrevet opgaver/aktiviteter, nærmest i 

overskriftform, men det skal nævnes, at såfremt læserne af denne årsrapport 



yderligere at fordybe sig i detaljer, står referaterne til rådighed på Vesthimmerlands 

kommunes hjemmeside. 

 

Nedenstående er der oplistet et udpluk af de kommunalpolitiske opgaver, som 

ældrerådet i 2021 kritisk, qua høringsretten, har forholdt sig til: 

-Høringssvar vedr. handleplan til genopretning af sundhedsudvalgets budget 2021. 

-Revision af valgregler for ældrerådsvalget 2021. 

-Høringssvar vedr. beredskabsplan i tilfælde af konkurs hos private leverandører. 

-Status for forbrug af klippekort 2020. 

-Godkendelse af kvalitetsstandard. 

-Godkendelse af tilsynspolitik. 

-Kvalitetsstandard for individuel befordring jf. SEL § 117. 

-Debat om genbrugshjælpemidler. 

-Dialogmøde imellem sundhedsudvalget og PLO. 

-Status for COVID-19 foranstaltninger. 

-Status orientering af sundhedsudvalgets økonomi. 

-Implementerings plan for specialpladser. 

-Evaluering af ”hudsult” projektet. 

Evaluering af beretning af magtanvendelse. 

-Sundhedsmæssig strategiplan 2021-2022. 

-Godkendelse af vedligeholdelse af plejehjem. 

-Minibudget opfølgning. 

-Høring om budget 2011-2015 sundhedsudvalget m.f. 



-Styrkelse af demensområdet. 

-Udbud af madservice for hjemmeboende. 

-Drøftelse om bestyrelser på plejehjem. 

-Orientering om ankestatistik 2020. 

-Omlægning/ændring af akutpladser. 

-Iværksættelse af plejeboliganalyse. 

-Orientering af tilsyn på plejehjem, hjemme- og sygepleje. 

-Status på ”handels ballansen” på plejehjemmene. 

-Høring om kvalitetsstandarder på ældreområdet 2022. 

-Høring om status på samling af specialpladser. 

 

Slutteligt vil jeg takke ældrerådet… både de afgående, de nyvalgte… men også de 

genvalgte, for rigtig mange positive og givende møder i de sidste 12 år. 

Tak til sundhedsudvalget og Palle Jensen. Tak til byrådet og Per Bach Laursen. 

Særligt vil jeg sige tillykke med det fantastiske valg og håb om god vind i de næste 4 

år til nyvalgt ældrerådsformand Søren Byrjalsen. 

 

De bedste hilsner. 

Erik Stagsted 

Ældrerådsformand emeritus. 

 


