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Mit første og eneste år i Seniorrådet
Tankerne bag et Seniorråd er virkelig gode og en folkevalgt gruppe til at varetage de ældres interesser er
helt rigtig, men desværre følger praksis ikke altid teorierne. I hvert fald ikke i Fredensborg.
Jeg har nu været medlem af Fredensborg Seniorråd i et år, og kan vist roligt sige at det ikke har været
morsomt. Lige fra starten er jeg blevet chikaneret og mobbet, mit arbejde er blevet kritiseret på usaglig vis
og flere gange direkte saboteret. Alligevel har jeg holdt fanen højt og har fortsat.
I det forløbne år har jeg sat fokus på mange vigtige områder indenfor sygdomsforebyggelse, og jeg har haft
den glæde at se flere af mine tanker og tiltag blive implementeret i Fredensborg Kommune.
Jeg har desuden som kasserer passet Seniorrådets økonomi og jeg har sammen med formanden for
Seniorrådet udarbejdet et gennemgribende forslag til en ny organisationsform.
Men jeg har også siddet til et hav af møder, hvor tiden er blevet brugt til interne stridigheder og
magtkampe maskeret som interesse for Seniorrådets arbejdsforhold, og jeg må sige at jeg aldrig i mit lange
arbejdsliv har oplevet noget lignende. Og når man så tænker på, at det er tid som går fra konstruktive
dialoger om ældres livsforhold, så er det virkelig deprimerende. Det er det jeg mener med at praksis ikke
altid følger de gode intentioner fra teorien.
I den organisation som har fungeret i 2014, har jeg været placeret i bunden af hierarkiet underlagt en
gruppeleder, som intet kendskab har til sygdomsforebyggelse, hvorfor jeg har arbejdet temmelig
selvstændigt og alene. Der har derfor været fremsat et forslag som skulle gøre mig til gruppeleder for
området, men dette har desværre mødt stor modstand blandt Seniorrådets medlemmer og har resulteret i
min beslutning om at forlade Seniorrådet med udgangen af februar 2014.
Tiden fra nu og indtil den 28. februar vil jeg bruge på at overdrage kassererjobbet og på at afslutte de
forskellige igangværende arbejder, som jeg er involveret i.
Og afslutningsvis vil jeg gerne sige, at jeg er rigtig, rigtig ked af at det er gået sådan, ikke mindst overfor de
821 vælgere, som har stemt på mig. Jeg har en stor viden om elementær sygdomsforebyggelse, jeg har det
drive og de sociale kompetencer som er nødvendige, ligesom jeg har haft en stor vilje til at gøre en positiv
forskel for de ældre. Og jeg har haft et super godt samarbejde med alle andre, både med både ledelse og
fagpersoner i Fredensborg kommune samt med de kommunale politikere, som jeg er stødt på i mit arbejde
for Seniorrådet.
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