
Årsberetning for Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune 2022. 
Året 2021 sluttede bl. a. med at der blev afholdt valg til ældrerådet. 5 medlemmer af det tidligere 
ældreråd havde besluttet ikke at genopstille, heriblandt ældrerådets formand gennem 12 år Erik 
Stagsted og næstformand Hans Jørgen Lau Jeppesen. Vi siger dem tak for de 12 års arbejde for vo-
res ældre. 

I Vesthimmerlands Kommune blev valget gennemført med en stor valgdeltagelse på 69 %. Konsti-
tueringen af det nyvalgte Ældreråd samledes enstemmigt om Søren Byrjalsen som formand og 
Mogens Frost Christensen som næstformand. 

Alle medlemmer af det nyvalgte ældreråd var spændte på, hvordan samarbejdet og ældrerådets 
opgaver skulle udføres. Ældrerådssamarbejdet fik dog alligevel en god start, godt hjulpet på vej fra 
forvaltningens side, ikke mindst fra sekretær Else Marie Simonsen og vores nyansatte ældrechef 
Mette Rohde. De har begge to været enestående i, at gøre arbejdet i ældrerådet til en glæde for 
alle.  

Som alle erindrer udtalte Statsminister Mette Frederiksen, i sidste års nytårstale, at der skulle ska-
bes en ny ældrelov, med mindre bureaukrati og med mere tid til omsorg og selvbestemmelse, for 
den enkelte ældre medborger. Disse udfordringer har ældrerådet taget til sig, har deltaget i kurser, 
konferencer og møder indenfor lands, regions og kommunalt regi. Ældrerådet prøver, at indar-
bejde disse nye ideer, i forbindelse med vores ordinære møder. Vi har haft et enkelt virtuelt møde, 
og ellers har møderne været med fysisk fremmøde. 

Corona restriktioner har heldigvis ikke, haft konsekvenser for ældreråds arbejdet. Dog har epide-
mien også i 2022, bevirket lavere indsats fra de frivillige på vores plejecentre. Plejecenter Åglimt i 
Aalestrup har haft 40 års jubilæum og Solvang i Aars 70 år, i begge tilfælde har ældrerådet været 
tilstede og udvist opmærksomhed. 

Vores plejecentre er udfordret, plejebolig analysen 2022 viser, at Vesthimmerlands Kommune har 
flere plejebolig pladser, end der er i gennemsnit for både hele landet og Region Nord har i gen-
nemsnit. For øjeblikket, er der ikke behov for de mange ekstra pladser, og for de mange tomme 
boliger, der er lige pt., skal kommunen betale tomgangsleje. De mange tomme boliger svarer sam-
menlagt til, et helt plejecenter. Det letteste vil være at lukke et plejecenter, men den demografi-
ske udvikling viser, at der i de kommende år, vil blive flere ældre over 80 år, og hvis prognoserne 
holder, vil der om 10 år formentlig være brug for alle plejeboligerne igen. Prognoserne siger også, 
at der bliver flere med sygdommen demens. I stedet for, at lukke et plejecenter permanent, har 
Sundhedsudvalget sammen med forvaltningen foreslået, at samle de mange tomme stuer på et 
plejecenter. På den baggrund er der midlertidigt lukket 20 boliger på Solvang. Ældrerådet har an-
befalet denne midlertidige lukning, men havde hellere set, at flere af vores ældre medborgere, 
havde valgt en bolig i Vesthimmerlands Kommune, i stedet for at flytte udenfor kommunegræn-
serne. Måske kan ældrerådet, i samarbejde med det enkelte plejecenter og bruger-pårørenderåd, 
være med til, at profilere vores plejecentre udadtil, således at flere ældre vælger at blive boende 
”hjemme”. 



For at optimere indholdet i ældreplejen, er noget af strukturen på plejecentrene blevet ændret. 
De midlertidige pladser, også kaldet korttidspladser, er blevet samlet på plejecenter Højgården.  

Nogle af ældrerådsmøderne afholdes ofte på et af vores plejecentre. Efter mødeafslutning spiser 
ældrerådet til middag, sammen med beboerne, og med samme menu, som der serveres for vores 
ældre. På den baggrund får vi i ældrerådet, et godt indblik i det daglige liv på det enkelte plejecen-
ter. Det er for os en god oplevelse, at følge personalets omgang med vores ældre. Vores indtryk 
heraf er, at vi i vores kommune har velfungerende plejehjem, de er forskellige, men alle giver en 
god omsorg og hjælp til beboerne. 

Kommunens kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering samt genop-
træning har ældrerådet haft til høring. Ældrerådet er af den opfattelse, at kvalitetsstandarderne 
opfylder de krav, betingelser og opgaver, som der forventes for en god ældrepleje. 

Tilsynsrapporterne for Hjemme-og sygeplejen, og plejecentrene er udført af Power care a/s. Til-
synsrapporterne har ikke, fra ældrerådets side, givet anledning til bemærkninger, idet rapporterne 
ikke beskriver nogen form for kritisable forhold, men alene bagatelagtige sager. På den baggrund, 
skal der lyde en stor tak til personalerne, såvel i forvaltningen som den enkelte ansatte indenfor 
plejeområdet. 

Så er der de ældres madtilbud. Som ovenfor beskrevet, er det ældrerådets opfattelse, at opgaven 
med, at det enkelte plejecenter selv tilbereder maden, er velfungerende og en daglig oplevelse for 
beboerne. Maden til hjemmeboende, har ældrerådet sværere ved at vurdere, og dette forhold har 
ældrerådet på dagsordenen, og i samarbejde med kommunens ernæringsassistenter følger ældre-
rådet dette. Maden, fremstilling af den og serveringen heraf, er en væsentlig del af den daglige op-
levelse, for den enkelte hjemmeboende ældre. 

Ældrerådet har haft et møde med repræsentanter for Ældre Sagen, hvor Ældre Sagen tilbyder ”vå-
getjeneste” i aflastning for hjemmeboende og deres pårørende. Dette initiativ har ældrerådets op-
bakning og anbefaling. 

Ældrerådet har fået en henvendelse fra nogle Sosu-elever, som ønskede at høre noget om ældre-
rådets arbejde. Det har været spændende, at møde disse elever, deres interesse for faget. Dette 
møde fører med sig, at ældrerådet fremadrettet, skal mødes med de kommende elever for, at ud-
veksle synspunkter og erfaringer. Forventningen fra ældrerådets side kan være, at vi hermed, med 
større sandsynlighed, opnår at de efter deres uddannelse, søger en stilling i Vesthimmerland.   

Ældrerådet har derudover fået en henvendelse fra Hjerteforeningen, som ønsker og foreslår, at 
der i kommunen ansættes en ”Pårørendevejleder”. Ideen bag dette forslag skyldes, at mange bor-
gere, og især de ældre, har svært ved at finde rundt i de mange offentlige regler mv. Ældrerådet 
har givet opbakning til dette initiativ, og udgifterne til denne stilling er indeholdt i kommunens 
budget for 2023. 

Med baggrund i tidligere Corona restriktioner, er en stor del af opgaver og indholdet i bruger-på-
rørenderåd og venneforeningerne på plejecentrene igennem de seneste 2 år, mere eller mindre 
grad sat på pause. Herved er det beboerne, der mister nogle oplevelser i det daglige. Mange af 



disse frivillige kræfter, har opgivet fremadrettet, at deltage i dette, for de ældre så betydnings-
fulde opgaver. 

På den baggrund har ældrerådet afholdt, en eftermiddag med deltagelse af repræsentanter fra 
bruger-pårørenderådene, venneforeningerne, plejecenter lederne og ældrerådet. Som indledende 
foredragsholder havde ældrerådet inviteret plejehjemsleder Lotte Kjærgård Bloch fra Thisted. Hun 
var en enorm spændende fortæller, og samtidig kom med gode tanker, for den fremadrettede æl-
drepleje, med mindre bureaukrati. Ældrerådet ønsker på dette område, et tættere samarbejde 
med disse frivillige foreninger.     

Her i efteråret har vi også i Ældrerådet haft, et dialogmøde med Sundhedsudvalget. Et af ældrerå-
dets mødeemner var, en mulighed for oprettelse af spisecafeer, på det enkelte plejecenter, hvor 
ensomme, sårbare ældre, kan møde op, og købe et måltid varmt mad. Der var stor opbakning til, 
at undersøge mulighederne herfor. 

Region Nord har her i efteråret installeret, en ekstra Akutbil med base på Plejecenter Åglimt i Aale-
strup. Ældrerådet hilser dette tilbud velkommen, til gavn og tryghed for unge og ældre, især  for 
den sydlige del af kommunen. 

Ligeledes, pga. Corona restriktionerne, har den årlige traditionelle Ældrefest i samarbejde med 
pensionist foreningerne, heller ikke kunnet afholdes i 2022. Men der arbejdes ihærdigt på, at gen-
nemføre en ny fest d. 3. maj 2023. Da som bekendt, rigtig mange ting stiger i pris, er planlægnings-
gruppen udfordret med, at sammensætte en fest med indhold og hvor økonomien kan hænge 
sammen. 

En ny opgave for ældrerådet bliver, i 2023, udmøntningen af regeringens forslag til de kommende 
Nærhospitaler eller Sundhedshuse. På regionsbasis skal der i den forbindelse oprettes nogle 
”Sundhedsklynger”. Her bliver Vesthimmerlands Kommune  koblet sammen med Rebild og Maria-
gerfjord, og får benævnelsen ”Klynge Syd”. Hvad og hvordan opgaverne skal løses, bliver forment-
lig en stor opgave for ældrerådet, både i 2023 og fremefter. 

Idet ikke alle borgere er bekendt med ældrerådets opgaver, og arbejde, er det planen at synliggøre 
ældrerådet. I første omgang bliver det med opslag på kommunens hjemmeside. 

Til slut en stor tak for et godt samarbejde og hjælp fra Else Marie Simonsen, Mette Rohde og det 
samlede ældreråd for et oplevelsesrig år 2022. 

                                              Godt nytår til alle. 

                                             Søren Byrjalsen 
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