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Denne årsberetning er primært et tilbageblik på Ældrerådets arbejde i perioden 2018 – 2021 og en 
oversigt over de områder, det afgående Ældreråd (ÆR) vil anbefale det kommende ÆR at have 
fokus på i de kommende år. 

Årsberetningen er tillige en beskrivelse af de områder, ÆR har arbejdet med i 2021 

ÆR er valgt af borgere over 60 år i Gribskov Kommune (GK).  I henhold til Retssikkerhedslovens § 
30 skal ÆR rådgive byrådet i ældrepolitiske forhold og formidle synspunkter mellem borgere og 
byråd om lokalpolitiske forhold, der vedrører de ældre. Byrådet skal i samarbejde med ÆR 
fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket 
omfang ÆR skal høres. 

På dette grundlag er der mellem GK og ÆR indgået en samarbejdsaftale, der for det første 
bekræfter, at de to parter har et fælles ansvar for en konstruktiv dialog, og for det andet fastslår, at 
forudsætningen for god rådgivning er, at ÆR inddrages i de enkelte sager, allerede når de er på et 
forberedende stade. 

Denne aftale er i de forløbne fire år blevet udvandet mere og mere. 

 

Ældrerådets arbejde i 2021 

ÆR har holdt 14 møder i 2021, og der blev afgivet høringssvar i 21 sager. 

ÆR har desuden holdt et dialogmøde med udvalget for Ældre, Social og Sundhed (ÆSS). 
Emnet var borgere med demens og deres pårørende. 
 
Derudover har medlemmer af ÆR deltaget i dialogmøder/ arbejdsgrupper om kvalitetsstandarder og 
visitation. 
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Vigtigst i 2021 har været: 
 

• Tilsynspolitikken er revideret af ÆR og derefter vedtaget af Udvalget for Ældre, Social og 
Sundhed (ÆSS) 

• Det er planlagt, at der skal etableres 24 midlertidige pladser på Helsingegården 
• At der i budgettet er afsat midler til endnu et demensdagcenter 
• At der er indledt en dialog om kommunikationen mellem hospitaler og kommune 
• Selvtræning i Plejecentrene er til dels afskaffet og der er indført træningshold som ledes af 

frivillige. 
 
Øvrigt samarbejde 
ÆR fortsætter samarbejdet med Danske Seniorer, Faglige Seniorer og Ældre Sagen om en fælles 
indsats på relevante områder, der berører de ældre i Gribskov Kommune. 
På grund af Coronapandemien har det ikke være muligt at etablere informationsmøder som  
tidligere; men samarbejdet vil blive genoptaget, når det er muligt.  
 
Kontakten til pensionistforeningerne har stort set ligget stille. Medio oktober blev ERFA-møderne 
mellem pensionistforeningerne genoptaget. Her deltager formanden for ÆSS og ÆRs formand og 
næstformand også. 
  
ÆR er repræsenteret i Regionsældrerådet sammen med de øvrige ældreråd i regionen. 
Regionsældrerådet rådgiver regionens politikere i sundhedsfaglige spørgsmål af betydning for ældre 
borgere. 
Herudover udveksler ÆR erfaringer med otte andre nordsjællandsske ældreråd organiseret i 
”Nordgruppen”. 
 
Danske Ældreråd er paraplyorganisation for alle Ældre- og Seniorråd i Danmark. 
Inger Møller Nielsen er formand. 
 
Danske Ældreråd har 4 mærkesager som de har fremlagt for regering og folketing. 
 

• Sikre økonomi til en værdig ældrepleje 
• Sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv 
•  Sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling  
•  Sikre udbredelse af nye boligformer til ældre  

 
ÆR i Gribskov Kommune understøtter disse værdier. 
  
 
Forretningsorden  
ÆR har revideret forretningsordenen for så vidt angår § 1, hvor proceduren for konstituering er 
ændret. 
 
Dagcenter for demente 
ÆR har medvirket til, at der i budgettet 2022-2024 er afsat midler til etablering af endnu et 
dagcenter for demente. 
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Tilbud om plejeboliger 
ÆR har fastholdt, at svarfristerne for borgere, som visiteres til en plejebolig ikke ændres; men at 
borgeren og eventuelle pårørende inviteres til en dialog med administrationen. Dette kan medvirke 
til, at borgeren kan træffe en afgørelse på kortere tid. 
 
 
Kvalitetsstandarder  
Kvalitetsstandarderne blev revideret i 2020. ÆR fik da tilføjet nogle få rettelser. Rådet er dog fortsat 
af den opfattelse, at der bør ske en gennemgribende forenkling af kvalitetsstandarderne, så borgerne 
får en let adgang til svar på de spørgsmål, de har, når der er behov for hjælp. 
 
 
Hjemmeplejen og sygeplejen 
Hen over året har ÆR løbende fået orientering om handleplaner for helhedsplejen, hvor der har 
været problemer med bemandingen, og Corona pandemien har også præget året. 
Gribskov kommune igangsætter – og har store forhåbninger til - et projekt med selvstyrende teams.  
ÆR har støttet initiativet. 
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Indsatsområder 2022  
 
Det afgående ÆR anbefaler, at der i det kommende år primært fokuseres på følgende: 
 

• Om antallet af midlertidige pladser opfylder behovet  
 

• At kommunikationen mellem hospitaler og kommunen klarlægges og den fremskudte 
visitation iværksættes 

 
• At det klarlægges, hvad et sundhedshus/nærhospital skal indeholde 
 
• At det afklares, om Gribskov Kommunes behov for et sundhedshus dækkes af de regionale 

sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund 
 

• At Ældrerådet fra begyndelsen inddrages i alle faser i forbindelse med etablering af endnu et 
dagcenter for demente. 

 
• Patient- og borgerrettet forebyggelse.  

 
• Nye boligformer. ÆR bør medvirke til at udarbejde en boligstrategi for ældre, som bygger 

på en grundig analyse af fremtidige boligbehov både for såvel aktive seniorer som ældre 
med stort plejebehov 
 

• At tage initiativer til dialog på borgermøder, hvor der indsamles viden om borgernes ønsker 
og behov 
 

• Selvtræning på plejecentrene bør genovervejes  
 

• Etablering af en 24-7 ordning ved akutte tilfælde, evt. tilknyttet helhedsplejen 
 

 
 
 
Ældrerådet består af følgende medlemmer: 
 
Formand Torben Møgelhøj 
Næstformand Kirsten Lillemor Madsen  
Sekretær Kirsten Boldsen Ambus  
Annelise Torne Zinck 
Bente Pedersen 
Leif Dræbye 
Claus Sætter-Lassen 
 


	Ældrerådet i Gribskov Kommune
	Årsberetning
	2021
	Ældrerådets arbejde i 2021
	ÆR har holdt 14 møder i 2021, og der blev afgivet høringssvar i 21 sager.
	Øvrigt samarbejde
	Dagcenter for demente
	ÆR har medvirket til, at der i budgettet 2022-2024 er afsat midler til etablering af endnu et dagcenter for demente.
	Indsatsområder 2022
	Det afgående ÆR anbefaler, at der i det kommende år primært fokuseres på følgende:

