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Årsberetning 2020
For Seniorrådet i Mariagerfjord kommune
Seniorrådet har holdt 9 møder i 2020.

Vores mødeaktivitet har været meget udfordret af Covid-19, og med den risiko der
har været ved at afholde fysiske møder, har det været nødvendigt med videomøder
og en del aflysninger har der også været.
Orienteringsmøder for kommende pensionister har også været aflyst.
Vi havde planlagt flere besøg på plejecentre i kommunen og besøg på det nye
Regionssygehus i Aalborg – men ingen af delene har været muligt grundet Covid19.
Rådet har haft et rigtig godt samarbejde med Byrådet og de enkelte fagudvalg i
tilfælde hvor sager, som lovgivningen kræver det, har været til høring i Seniorrådet.
Vi oplever tillige et særdeles godt samarbejde med hele administrationen og vi
føler, at vores opgave bliver taget alvorligt.
Seniorrådets ældrekonference i efteråret 2020 blev også aflyst, men nu arbejder vi
på at afholde en konference i september 2021.
Vi er ikke i tvivl om, at Seniorrådet skal være den samlede indfaldsvinkel til det
politiske system for ældre borgere og deres foreninger.
Ældreområdet har i de seneste år haft økonomiske udfordringer. I forbindelse med
budgetforslaget for 2021, blev der dog sendt nogle rigtig gode signaler til
ældreområdet. Her tænker vi bl.a. på klippekortordningen.
Seniorrådet følger nøje de puljer, som er tilført Mariagerfjord kommune – det drejer
sig om ældremilliarden, værdighedsmidlerne og tilskud til bedre bemanding på
plejecentrene. Dette har gennem årene betydet, at Mariagerfjord kommune er
blevet tilført ca. 20 millioner kroner ekstra. Seniorrådet er af den opfattelse, at disse
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midler også fremover skal bruges på ældreområdet, også efter at pengene er lagt
over i bloktilskudsordningen.
Seniorrådet har været meget optaget af at der etableres seniorbofællesskaber
rundt i Mariagerfjord kommune. Den dialog vi har haft med det politiske system om
etablering af seniorbofælleskaber, ser ud til at have båret frugt. Det er vi meget
tilfredse med.
Det skal tillige nævnes, at alle beslutninger og indstillinger fra rådet har været
enstemmige. Der er en rigtig god stemning i Seniorrådet, hvor alle påtager sig
opgaven med at arbejde for alle +60 årige i Mariagerfjord Kommune.
Her følger en liste over nogle af de emner, der har været behandlet på Seniorrådets
dagsorden i 2020






















Nye regler om magtanvendelse fra 1.1.2020
Trafikhandlingsplan 2020
Udbudsmateriale i høring
Fællesmøde mellem Handicapråd og
Seniorråd
Landdistriktspolitik 2020 - høring
Vederlagsfri fysioterapi
Puljen til frivilligt socialt arbejde SEL § 18
Tildeling af midler til aktivitetstilbud for +60
årige SEL §79
Magtanvendelser på ældreområdet 2019
Udbudsmateriale i høring
Status på Aktiv med Demens
Implementering af ny henvisningsprocedure
for musikterapi
Budgetmøde kommunale ældreboliger
Budget 2021 - 2024
Oplæg om praksiserfaringer om valg til
ældreråd
Orientering om praksisplan for fysioterapi i
Nordjylland
Praksisplan for kiropraktik
Økonomi
Orientering om sundhedsstrategier 2019 2025
Høring af praksisplan for almen praksis
Forebyggelse af ensomhed
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Tilsyn Sundhed og Ældre 2019
Information om brug af skærmmøder
Dialogmøde med udvalgsformand
Konstituering af ny næstformand
Orientering om valg til Danske Ældreråd i
2021
Anvendelse af midler til puljen Bedre
bemanding i ældreplejen
Status på henvisning til musikterapi på
sundheds- og ældreområdet
Invitation til dialogmøde på ældreområdet
Kvalitetsstandarder på sundheds- og
ældreområdet
Oversigt over arbejdsgrupper – revidering
Orientering fra formand
Orientering fra Fagchef for Sundhed og
Ældre

Jens Peter Ellefsen
Formand for Seniorrådet
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