
 

 
 
 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2012  
  
Emne side 

Ældrerådet 2 

Lovgrundlaget og Socialministeriets vejledning om ældreråd 2 

Ældrerådets funktion 3 

Ældrerådet i relation til forvaltningsloven 3 

Minimumskrav 4 

Spørgsmål vedrørende ældre 5 

Befolkningsprognose 5 

Kommunalbestyrelsens information af ældre 6 

Personsager 6 

Kontakten til kommunens ældre – ”baglandet” 6 

Ældrerådet og Kommunens vision 7 

Ældrerådets møder med Kommunalbestyrelsens udvalg 7 

Temamøder og arrangementer for ældre 8 

Forebyggende hjemmebesøg 8 

Ældrekommissionens rapport  9 

Gør ældrerådet en forskel? 9 

Ældrerådets høringssvar vedrørende budget 2013 10 

Embedslægernes og kommunens tilsyn med plejecentre 11 

Madservice 11 

Frivilligt arbejde 11 

Akut- og sundhedshuset 11 

Manglen på praktiserende læger 13 

Ældrerådets gæster 13 

Ældrerådets kontakt med omverdenen 13 

Danske Ældreråd 13 

Regionsældrerådet 14 

Ældrerådets arbejdsform 14 

Digitalisering og it 14 

Ældrerådets forhold til pressen 14 

Afslutning 15 

Fordelingsliste 16 

 

 
følge § 6, stk. 5 i ældrerådets vedtægter skal ældrerådet inden udgangen af februar måned 

udarbejde en årsberetning for det forløbne år. Beretningen fremsendes til kommunalbesty-

relsen senest i løbet af marts og offentliggøres. 

 

Med henvisning hertil skal ældrerådet hermed afgive følgende beretning: 

I 

 

ÆLDRERÅDET 
J.nr. 326-2007-26575 
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ÆLDRERÅDET  

Ældrerådet er nedsat med hjemmel i lov om retssikkerhed og administration på det sociale 

område samt vedtægt for ældrerådet vedtaget af kommunalbestyrelsen og ældrerådet. 

 

Ældrerådet består af 13 medlemmer (rækkefølge efter fornavn): 

 

Anders Villadsen, Kalundborg (formand) 

Birthe Bjerre Henriksen, Høng  

Ditte Schwartzbach, Kalundborg (ordstyrer) 

Grete Pedersen, Bjergsted  

Jens Møller Madsen, Gørlev (næstformand) 

John Frausing Andersen, Gørlev  

Karen Støve Petersen, Høng  

Keld Nielsen, Kalundborg  

Kirsten Lauridsen, Kalundborg  

Kurt Pedersen, Sejerø  

Lillian Larsen, Hvidebæk  

Lotte Chorfixsen, Bjergsted  

Tommy Dinesen, Kalundborg  

 

Sagsbehandler i Borgerservice Jette Havelykke er Ældrerådets sekretær. 

 

Ældrerådet har i 2012 holdt 11 møder med i alt 234 sager på dagsordenen eller gennemsnitligt 

ca. 21 sager til behandling pr. møde. Det skal bemærkes, at en hel del af sagerne har været 

behandlet i flere møder, ligesom de første 6 punkter på dagsordenen er faste, nemlig:  

 

1. Godkendelse af dagsorden, 2. Meddelelser fra formanden, 

3. Meddelelser fra medlemmerne, 4. Meddelelser fra kontaktpersoner på plejecentrene, 

5. Meddelelser fra sekretariatet og 6. Meddelelser fra Regionsældrerådet.  

Her ud over er sidste punkt på dagsordenen "Eventuelt" også et fast punkt. 

 

Ældrerådet har i årets løb holdt de fleste møder på Rådhuset, Holbækvej 141 B i Kalundborg 

samt et møde på Rørmosecentret i Gørlev.  

 

Ældrerådets medlemmer har i beretningsperioden haft en gennemsnitlig fremmødeprocent på 

ca. 92. 

 
 

Lovgrundlaget og socialministeriets vejledning af 11. maj 2011 om ældrerådets  

Funktion 

Det kan være på sin plads her at opridse de vigtigste bestemmelser om ældrerådets funktion, 

og berette, hvorledes virkeligheden ifølge ældrerådet ser ud. 

 

Lovgrundlaget findes i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvorfra 

citeres (uddrag): 

 
§ 30. I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. 
Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem 
borgeren og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. 

Stk. 2. Ældrerådet består af mindst 5 medlemmer, og for hvert medlem vælges en stedfortræder. Der 
kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rå-
dets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der 
ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrel-
sen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. 

 
§ 31. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerå-
det fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbi-
stand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. 
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse 

efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer. 

 

 
 

Ifølge socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 gælder følgende om ældrerådets 

funktion (her gengivet i uddrag og efterfulgt af ældrerådets kommentarer om virkeligheden): 

 

 

Ældrerådet i relation til forvaltningsloven 

 

 
Ældrerådet er en selvstændig for- 
valtningsenhed og er omfattet af  
forvaltningsloven og offentligheds- 

loven (tavshedspligt i visse sager  
samt regler om inhabilitet). 

 

 

 

 

Ældrerådets kommentar: Ældrerådet har principielt ingen kommentarer til dette punkt ud-

over et ønske om at understrege, at ældrerådets status som selvstændig forvaltningsenhed 

betyder, at kommunalbestyrelsen og dens udvalg så at sige er ligestillede med ældrerådet, og 

at der således ikke består noget over- og underordnelsesforhold mellem kommunalbestyrelsen 

og ældrerådet. Det betyder også, at kommunalbestyrelsen ikke har instruktionsbeføjelse over 

for ældrerådet eller omvendt. 

 

 

Ældrerådets funktion 

 
Formål 
1. Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. 

Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes 

og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens 
ældrepolitik. 

Høringspligtens omfang og procedure 
2. Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Ved begyndelsen af en 
kommunal valgperiode, skal kommunalbestyrelsen, i samarbejde med ældrerådet, fastlægge de nærmere 
rammer for rådets virke og proceduren for høringspligten. Kommunalbestyrelsen har derefter pligt til at 

høre ældrerådet om de sager, der er omfattet af aftalens fastlagte rammer. Det er dog en betingelse, at 
rådets formål fortsat opfyldes ved fastlæggelsen af de nærmere rammer for rådets virke, jf. § 30, stk.1. 
Opstår der tvivl om, hvorvidt en sag er omfattet af aftalen, skal denne altid forelægges ældrerådet. Afta-
len om høringspligtens omfang gælder for én kommunal valgperiode. 

Hvis kommunalbestyrelsen og ældrerådet ikke kan blive enige om at målrette ældrerådets interesseom-
råder i forhold til høringsprocessen, har kommunalbestyrelsen pligt til at høre Ældrerådet om alle 
spørgsmål, der vedrører de ældre, jf. § 30, stk. 3. Ved vurderingen af, om et spørgsmål vedrører ældre, 
må kommunalbestyrelsens vurdering tage afsæt i formålet med lovgivningen om ældreråd, dvs. at ældre-
rådene - på grundlag af en demokratisk debat i ældrebefolkningen - skal rådgive kommunalbestyrelsen i 

forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet. Såfremt æld-
rerådet skal høres om alle sager, der vedrører ældre, kan høringen ikke indsnævres til sager, der udeluk-
kende eller i overvejende grad vedrører ældre. Med alle sager menes også de sager, der behandles for 
lukkede døre. 

For at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden 
kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger. Ældrerådet bør derfor tilsendes relevante dagsorde-
ner med bilag. Proceduren og høringsemnerne kan med fordel fastsættes i vedtægten. 
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Det er kun kommunalbestyrelsen, eller den myndighed kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til, 
der efter retssikkerhedslovens § 30, stk. 3, skal høre ældrerådet.  

Udvalg, der efter anden lovgivning (f.eks. folkeoplysningslovens § 34) har en egentlig afgørelseskompe-
tence, er ikke efter § 30, stk. 3, forpligtet til at høre ældrerådet, men bør dog være opmærksom på æld-
rerådet i forbindelse med sager, der vedrører ældre. 

Spørgsmål vedr. ældre 
3. Ældrerådet skal beskæftige sig med de områder, som ældrerådet finder interessante og gerne vil prio-
ritere.  

Ældrerådet behøver ikke kun at beskæftige sig med spørgsmål, der angår borgere med nedsat fysisk og 

psykisk funktionsevne, men kan beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 
år og derover - f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. 

Ældrerådet kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål. Kom-
munalbestyrelsen har ikke pligt til at høre ældrerådet om, hvordan den enkelte politik i kommunen tilret-
telægges administrativt. Typiske eksempler på, hvad der kan have ældrerådets interesse, kan f.eks. væ-

re kommunalbestyrelsens forslag til revision af de lovpligtige kvalitetsstandarder, jf. servicelovens § 139, 
de årlige budgetter, udbygningsplaner, iværksættelse af aktiviteter for ældre, borgerservice, biblioteks-
væsen, forslag fra kommunale og regionale forsyningsselskaber eller beslutning om placering af stoppe-
steder. 

Ældrerådets kommentar: Det er ældrerådets opfattelse, at rådet i højere grad end tidligere 

bliver hørt om forslag, der vedrører ældre, og rådet udtrykker tilfredshed med, at kommunal-

bestyrelsen i det store og hele søger at overholde forpligtelsen til at indhente rådgivning fra 

ældrerådet. Når der ind imellem er en ”smutter” har ældrerådet gjort opmærksom herpå. 

 

Ældrerådet har ved flere lejligheder foreslået kommunen, at kommunens stillingtagen til, om 

ældrerådet skal høres i de konkrete sager indarbejdes som en fast procedure i sagsbehandlin-

gen og som et fast afsnit i opbygningen af dagsordenen til udvalgene og kommunalbestyrel-

sen. Herved ville det kunne sikres, at ældrerådet bliver ”husket” som høringsberettiget! 

 

Ældrerådet er henvist til at læse kommunens dagsordener på kommunens hjemmeside. Nogle 

af ældrerådets medlemmer benytter denne adgang, andre er ikke vant til og ikke fortrolige 

med at søge oplysninger på hjemmesiden eller via internettet i det hele taget. Kommunens 

tilbud om udelukkende at henvise ældrerådets medlemmer til at læse hjemmesiden kan derfor 

virke noget hæmmende på Ældrerådets ønske om og mulighed for at arbejde med sagerne. 

Ældrerådets medlemmer har dog i stigende grad vænnet sig til kommunens praksis. Ældrerå-

dets medlemmer har mulighed for at tilkøbe sig it-bistand fra kommunens it-afdeling, ligesom 

kommunens biblioteker har tilbudt almindelig it-assistance, se i øvrigt nedenfor om digitalise-

ring. 

 

 

Minimumskrav 
Bestemmelserne i lovgivningen om ældreråd indeholder alene ”minimum-regler” for opgaver, samarbejde 

m.v. Ældrerådet og kommunalbestyrelsen fastlægger i samarbejde det nærmere indhold af rådets arbej-
de og kan tilpasse samarbejdet efter de lokale forhold, således at ældrerådet inddrages i videre omfang, 
end det kræves efter retssikkerhedsloven. 

 

Ældrerådets kommentar: Ældrerådet ser gerne - som nævnt ovenfor – at kommunalbesty-

relsen og ældrerådet i samarbejde fastlægger et forpligtende arbejdsprogram til gavn for de 

ældre og også, at ældrerådet inddrages i videre omfang, end det kræves efter retssikkerheds-

loven altså en form for ”merinddragelse” af ældrerådet. - Når kommunalbestyrelsen er klar, er 

ældrerådet klar! 
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Spørgsmål vedrørende ældre 
Ældrerådet skal som nævnt ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage  
ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – for  
eksempel trafik og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. 

 
De ældre skal således have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på  
såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for ældres  

hverdag.  

 

 
Ældrerådet skal for eksempel høres om de  
årlige budgetter, om planer for byggeri af  

boliger til ældre, om forslag til at iværksætte  
aktiviteter for ældre, kommunalbestyrelsens  
målsætninger og serviceinformation på ældre- 
området m.v. 
 
 
 

Ældrerådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål. Kom-
munalbestyrelsen har ikke pligt til at høre ældrerådet om, hvordan den enkelte politik i kommunen tilret-

telægges administrativt.  
 
 

 

 
 
Typiske eksempler på ældrerådets krav på at blive 
hørt vedrører for eksempel kommunalbestyrelsens 
forslag til revision af de lovpligtige kvalitetsstandar-
der, jf. servicelovens § 139 eller beslutning om pla-
cering af stoppesteder. 

 
 
 

 

 

Befolkningsprognosen 

Kommunens befolkningsprognose viser, at der i 2011 boede 13.004 personer i alderen mellem 

60 og 99 år i Kalundborg kommune – altså en betydelig befolkningsgruppe, hvis interesser 

ældrerådet er forpligtet til at varetage. Tabellen viser, at ældrebefolkningens andel af den 

samlede befolkning vokser ikke så lidt i de kommende år, nemlig fra 26,5% i 2011 til 31,7%  

i 2026! 

 

 

  
Antal personer 

 
Ændringer 2011 - 2026 

 
De ældres andel af den 

samlede befolkning 
 

 

 

 

 
2011 

 
2018 

 
2026 

 

 
Antal 

 
% 

 
2011 

 
2026 

60 – 64 år  3.820  3.475  3.685 -135 -3,5 7,8 7,4 
65 – 79 år  7.076  8.595  9.061 1.985 28,1 14,4 18,1 
80 – 99 år  2.108  2.292  3.129 1.021 48,4 4,3 6,2 
60- 99 år 13.004 14.362 15.875 2.871 22,1 26,5 31,7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

Kommunalbestyrelsens information til de ældre 

Ældrerådet er bekymret over det begrænsede omfang og formen på kommunalbestyrelsens 

lovpligtige og målrettede serviceinformation til de ældre. Efter ældrerådets opfattelse trænges 

der her til en forbedring og en langt mere aktiv og klar profil.  

 

Ældrerådet har foreslået, at for eksempel annoncer, der retter sig mod ældre i kommunens 

faste informationsside i Ugeavisen forsynes med en vignet eller et piktogram, der tydeligt vi-

ser, at her drejer informationen sig om ældre medborgere. Ældrerådet medvirker gerne med 

idéer. I de senere år er der udgivet en række oplysende foldere. Det er uklart for ældrerådet, 

hvor disse foldere fysisk er placeret eller hvorledes de omdeles til de ældre medborgere, og 

det er indtrykket, at kendskabet til folderne i nogle tilfælde er begrænset. 

 

 

Personsager 

Ældrerådet modtager i årets løb en række henvendelser, der har karakter af personsager. Æld-

rerådet realitetsbehandler ikke disse sager, men videresender dem i henhold til forvaltningslo-

vens bestemmelser til rette myndighed – som regel kommunen. 

 

 

Kontakten til kommunens ældre – ”baglandet” 
Da ældrerådet i videst muligt omfang skal varetage alle ældres interesser og synspunkter og tale på de 
ældres vegne, er det af stor betydning, at rådet etablerer og opretholder en tæt kontakt til de ældre i 
kommunen, herunder bruger- og pårørenderåd. 
 

En god forbindelse til baglandet kan inspirere ældrerådet og medvirke til, at dialogen mellem rådet og 
kommunalbestyrelsen bliver bred og nuanceret. Herudover må det forventes, at ældrerådets synspunkter 
får større vægt, hvis de støttes af et bredt udsnit af kommunens ældre. 
 
Kontakten til kommunens ældre og synliggørelse af ældrerådet i lokalsamfundet kan for eksempel sikres 
via lokalavis/radio/tv, hvor der kan informeres om ældrerådets aktiviteter, ideer, forslag mv. Samarbejde 
med for eksempel pensionistforeninger, fælles møder og lignende, hvor kommunens ældre kan henvende 

sig til rådet, kan ligeledes medvirke til at synliggøre ældrerådet. 

 

 

Ældrerådets kommentar: Ældrerådet drøfter løbende, hvorledes vi kan opretholde den for-

nødne kontakt til de omkring 13.000 ældre (60+ årige) i Kalundborg kommune. Ved de fleste 

plejecentre er der valgt bruger- og pårørenderåd, men på enkelte centre har det desværre ikke 

været muligt at få valgt et råd. Ældrerådet er repræsenteret ved møder i bruger- og pårøren-

derådene, og denne samarbejdsform fungerer i det store og hele godt. Den giver ældrerådet 

indsigt i livsvilkårene for de ældre på plejecentrene, men den giver selvsagt ingen viden om 

livsvilkårene for de betydeligt flere ældre, der bor i eget hjem. 

 

Ældrerådet må konstatere, at der er et stort udækket behov for kommunikation med denne 

store gruppe af ældre og mangel på viden om, hvorledes disse ældre har det, og eventuelt 

hvilke afsavn de lider. Og det siger jo sig selv, at en forudsætning for en kvalificeret dialog 

mellem kommunalbestyrelsen og ældrerådet er, at ældrerådet har en god forbindelse til ”bag-

landet”.  

 

Denne gode forbindelse mangler i nogen grad, og ældrerådet har i den forbindelse gentagne 

gange foreslået kommunen, at kommunen eller ældrerådet eller i fællesskab udgiver et ny-

hedsblad til alle 60+ årige og førtidspensionister med henblik på en forbedring af den løbende 

information til de ældre – det er der efter ældrerådets opfattelse i høj grad brug for. 

 

Ældrerådet arbejder løbende med forbedring af sin synliggørelse, men resultatet har hidtil ikke 

været godt nok.  

 

Ældrerådet står stadig over for en udfordring med hensyn til bred kontakt med ældrebefolk-

ningen. 
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Det skulle glæde ældrerådet, hvis kommunen ville indtage rollen som en aktiv samarbejds-

partner på dette felt! Ældrerådet hilser kommunens initiativ med hensyn til at lade biblioteker-

ne bistå borgerne, herunder de ældre, med udfyldning af skemaer til offentlige myndigheder 

m.m. velkomment. 

 

 

Ældrerådets forhold til kommunens vision – vi bliver stærkere sammen… 
Ældrerådet har ambition om at blive en del af kommunens vision og virkeliggørelse af denne. De for æld-

rerådet vigtigste elementer i kommunens vision er: 
 
 ”Kommunesammenlægningen skal være til gavn for alle borgere i kommunen 
 Der skal tænkes i åbenhed, samspil og sammenhæng 
 Det skal være attraktivt at bo og leve i kommunen – gennem hele livet 
 Service af god kvalitet 
 Kommunens tilbud skal være let tilgængelige gennem en kollektiv trafik, der gør det nemt for 

borgerne at komme fra deres bopæl til et servicetilbud 
 Åbenhed og imødekommenhed - en kommune, hvor vi som borgere bliver inddraget og der-

med har en mulighed for – og et medansvar – for at præge kommunens udvikling i stort og 
småt 

 Lokale forsamlingssteder i kommunen og gode vækstbetingelser for ildsjæle, der kan samle 

andre om et godt initiativ 
 Attraktive tilbud til borgere med særlige behov – bl.a. ældre  

 En sund kommune, der yder en bred og aktiv indsats for sundhedsfremme og forebyggelse 
 

 

 

 
Det skal være vores vej til at  
blive stærkere sammen…” 

 

 

 

 

 
Ifølge kommunens oplæg til planstrategi er det kommunens mål at: 

 
 Understøtte de ældres sociale, fysiske og psykiske færdigheder 

 Alle ældre, der ønsker det, er brugere af nye og eksisterende fritidstilbud 
 Forebygge isolation og ensomhed 
 Stille dagcentre til rådighed for visiterede brugere (og for ikke-visiterede brugere, hvor der er ka-

pacitet til rådighed) 
 Arbejde på at sikre ældres mobilitet i kommunen 

 

Ældrerådets kommentar: Ældrerådet kan kun være enig i kommunens vision og mål og vur-

derer, at det måske med tiden er realistisk at virkeliggøre visionen og målene. En virkeliggø-

relse af visionen og målene på ældreområdet forudsætter efter ældrerådets opfattelse, at såvel 

kommunalbestyrelsen som ældrerådet samarbejder og inspirerer hinanden. Ældrerådet med-

virker hellere end gerne i et samarbejde om konkrete tiltag, der skal føre til virkeliggørelse af 

visionen og målene! 

 

 

Ældrerådets møder med kommunalbestyrelsens udvalg 

Ældrerådet har i 2012 haft to dialogmøder med ældre- og sundhedsudvalget om en lang række 

aktuelle emner, som ikke skal opremses her. I hvor vel disse møder har været interessante og 

relevante for ældrerådet, har drøftelserne været præget af kommunens begrænsede økonomi-

ske muligheder for nye tiltag og forbedringer på ældreområdet. Set med ældrerådets øjne har 

dialogmøderne desværre også været præget af mangel på tid til en dybere drøftelse af emner-

ne. 

 

Ældrerådet finder det ærgerligt, at kommunen befinder sig i en økonomisk situation, der be-

grænser udviklingen af service på ældreområdet. Der burde være lidt større respekt for de 

ældre i kommunen, selvom der ikke er så megen fremtid i de ældre ….. 
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Ældrerådet glæder sig imidlertid over, at der hos ældre- og sundhedsudvalget kan spores et 

ønske og en vilje til positivt samarbejde med ældrerådet.  

 

Det udfordrer selvsagt også ældrerådet – der skal som bekendt to til en tango – og ældrerådet 

vil gøre sit til et mere frugtbart samarbejde fremover til gavn for vore ældre. Ældrerådet ser 

gerne, at ældre- og sundhedsudvalget for sit vedkommende bringer flere sager til forhand-

lingsbordet! 

 

Ældrerådet har også et ønske om at komme i dialog med teknik- og miljøudvalget, men udval-

get har ikke ønsket at deltage i dialogmøder og har valgt at lade udvalget repræsenteres ved 

formanden. Ældrerådet har drøftet en række emner med formanden for teknik- og miljøudval-

get. 

 

Ældrerådet har besluttet at søge en tættere kontakt til kommunen i skikkelse af gruppefor-

mændene i kommunalbestyrelsen. I beretningsåret har ældrerådet haft besøg af gruppefor-

mændene for 5 ud af kommunalbestyrelsens 6 grupper, nemlig: 

 

 Dansk Folkeparti 

 Det konservative Folkeparti 

 Det Radikale Venstre 

 SF 

 Venstre 

 

Ældrerådet har endvidere foreslået kommunalbestyrelsen, at ældrerådet repræsenteres ved 

formanden som observatør under kommunalbestyrelsens årlige budgetseminar. Det har tidli-

gere været kommunens praksis. Forslaget blev ikke imødekommet af kommunalbestyrelsen. 

 

 

Temamøder og arrangementer for ældre 

Ældrerådet har i årets løb stået for et arrangement finansieret inden for ældrerådets eget bud-

get. Arrangementet var særdeles godt besøgt: 

 

 Den 1. oktober 2012 arrangerede ældrerådet en meget velbesøgt (ca. 90 deltagere!) te-

madag i Ubby Forsamlingshus med dette program: 

 

o Hvordan sikrer vi os bedst mod indbrud i eget hjem v/kriminalassistent S. Winther 

o Orientering og præsentation af DUKA-pc’en 

o Trafikulykker med ældre bilister v/Henriette Ussing fra Havarikommissionen 

 

 

 

Det er ældrerådets indtryk, at dette  

arrangement var til stor nytte og  

glæde, og spørgelysten var stor  

blandt deltagerne.  

Ældrerådet benytter lejligheden til  

at takke alle samarbejdspartnere for  

deres medvirken under temadagen. 

 

 

 

 

Forebyggende hjemmebesøg for 75+ årige 

Ældrerådet har været repræsenteret ved kommunens café-møder om forebyggende hjemme-

besøg for de 75+ årige – det er vi tilfredse med, og café-møderne har været velbesøgt. 
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Ældrekommissionens rapport om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjemmene 

Ældrekommissionens rapport, der udkom i februar 2012 har været drøftet på et dialogmøde 

med ældre- og sundhedsudvalget, og det videre arbejde med rapportens 43 anbefalinger er 

lagt i kommunens hænder. Ældrerådet forventer at blive inddraget i dette. 

 
 

Gør ældrerådet en forskel? 

Ja, det synes vi selv! Ældrerådet har spillet en aktiv rolle i bl.a. følgende sager: 

 

 Medvirket til, at tilsynsrapporterne fra plejecentrene er kommet stadig længere op på 

dagsordenen 

 Støtte til planen om nedlæggelse af fløj 4 i Nyvangsparken med henblik på opførelse 

af nyt og tidssvarende byggeri. Ældrerådet er nu repræsenteret i byggeudvalget. 

 ”Aktiv rehabilitering” – ældrerådet besøgte sidste år Fredericia Kommune, hvor der 

arbejdes med aktivering af ældre og har i den forbindelse gjort Kalundborg kommu-

ne opmærksom på, at indførelse af ”Aktiv rehabilitering” forudsætter tilførsel af flere 

penge i starten; kommunalbestyrelsen har til formålet afsat 3 mio. kr. –  

projekt ”Bedre og billigere dagcenteraktiviteter” 

 Ældrerådet har som frivillige medvirket ved pensionistfesten/ældrefesten den 9. fe-

bruar 2012 i Kalundborghallen; festen var arrangeret af H. F. Vestsjællands Venner 

og havde omkring 600 deltagere 

 Opførelse af et akut- og sundhedshus i Kalundborg i forbindelse med sygehusets luk-

ning – se nedenfor 

 Rejst problemet med ensomhed blandt ældre medborgere 

 Fremtiden for den ældre medicinske patient = ”svingdørspatienten”. Ældrerådet har 

peget meget tydeligt på, at der skal tages hånd om svingdørspatienterne, efter at 

Kalundborg Sygehus er lukket. Svingdørspatienter indlægges typisk igen og igen på 

grund af bl.a.: 

 

o blodmangel (ernæring) 

o blærebetændelse 

o fald 

o forstoppelse 

o gigt 

o Hjertesvigt 

o knoglebrud 

o KOL (astma/bronkitis) 

o lungebetændelse 

o slagtilfælde 

o tarminfektion (diaré) 

o væskemangel 

 

 

 ældrerådet har i den forbindelse noteret, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL, 

Sundhedsstyrelsen og NSI 6. juni 2012 har udsendt "Fælles udmøntningsplan for den nati-

onale handlingsplan for den ældre medicinske patient" med bl.a. forløbsbeskrivelse af op-

følgende hjemmebesøg efter udskrivning fra sygehuset 

 

 planlægningen af den kollektive trafik – her har ældrerådet været repræsenteret i 

trafikfølgegruppen, der udarbejder på planlægningen af busruter, placering af bus-

stoppesteder m.m. 

 

 

 

Men der er stadig nok at tage fat på fremover, for eksempel: 

 

 der er stadig en stor it-udfordring for de ældre – kan de ældre vænne sig til udeluk-

kende at skulle benytte sig af den ny teknik? 

 Etablering af ”Udbetaling Danmark” – kommer de ældre borgere i klemme? 
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 Indførelse af robotstøvsugere og anden teknik – konsekvenser for de ældre? 

 Indretning af det kommende bevægelseshus i Kalundborg således, at det (også!) er 

egnet til benyttelse af ældre medborgere 

 

 

 Ældrerådet har i årets løb peget på en række trafiksikkerhedsmæssige behov, såsom: 

 

o Etablering af cykelsti fra Høng til landevejen ved Løve 

o Afhjælpning af den store runding på Mastrupvej mellem kirken og plejehjemmet på 

Sejerø 

o Etablering af cykelsti langs nordsiden af Holbækvej fra rådhuset til rundkørslen ved 

Nørre Allé i Kalundborg 

o Bedre forhold for cyklister på strækningen fra rundkørslen Elmegade/Slagelsevej til 

lysreguleringen ved Vænget i Kalundborg 

o Opkørslerne fra fodgængerfelter til fortovene bør udformes således, at de er køre-

stolsvenlige 

o Der ønskes etableret et fodgængerfelt i Elmegade ud for Kvickly/Apoteket i Kalund-

borg 

o Fortov(e) med fast belægning langs Kysttoften er et stort ønske (i skrivende stund op-

lyses det, at arbejdet vil blive sat i gang inden længe) 

o Etablering af fodgængerfelt med Torontolys ved plejecentret Jernholtparken 

 

 

Skulle kommunalbestyrelsen være interesseret i at læse et eller flere af ældrerådets hørings-

svar i ovenstående sager, kan vi naturligvis fremsende disse. 

 

 

Der kan være grund til særligt at omtale disse sager: 

 

Ældrerådets høringssvar vedrørende kommunens budgetforslag 2013 

Der kan være grund til at omtale ældrerådets forsøg på at påvirke kommunens budgetforslag 

2013 (og følgende år). Kommunens økonomiske situation er efter det oplyste desværre så an-

strengt, at det var nødvendigt for kommunen at fastholde allerede gennemførte besparelser. 

Ældrerådet udtrykte ønske om, at serviceniveauet på ældreområdet løftes fra det nuværende 

niveau, der er fremkommet gennem flere års nedskæringer, til flere ”varme hænder”. Det er i 

hvert fald ældrerådets opfattelse, at ældreområdet trænger til et løft i form af flere varme om-

sorgshænder end kolde kontrolsystemer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ældrerådet har tidligere i den forbindelse gjort opmærksom på, at en af de vigtigste forudsæt-

ninger for en god ældrevelfærd er tilfredse medarbejdere – hvis medarbejderne arbejder under 

trygge og ordentlige rammer, kan og vil de (gerne!) levere en god indsats og måske mere til. 

Ældrerådet kender eksempel på en kommune her på Sjælland, der ligefrem fører en persona-

lepolitik, der forkæler medarbejderne i ældresektoren med henblik på fastholdelse af ansatte 

medarbejdere og nødvendig rekruttering af nye medarbejdere. 

 

 

 

 
Forhåbentlig kan vi se frem til en genop-

bygning af ældreplejen i de kommende år!  
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Ældrerådet har givet udtryk for et ønske om, at kommunen fremover i højere grad åbner sig 

med hensyn til samarbejdet om budgettet. Ældrerådet bør komme på banen på et langt tidli-

gere tidspunkt i budgetlægningen - i hvert fald før kommunens budgetseminar. Herved skabes 

der i bedste fald en reel mulighed for at påvirke budgettet til gavn for de ældre.  

 

 

Embedslægernes og kommunens tilsyn med plejecentrene 

Ældrerådet har noteret med tilfredshed, at embedslægerne gennemfører regelmæssige besøg 

på plejecentrene, samt at kommunens anmeldte og uanmeldte tilsyn er ved at komme i det 

rette gear. Ældrerådet har medvirket ved tilrettelæggelsen af en forretningsgang for behand-

lingen af tilsynsrapporterne. Det er dog ældrerådets indtryk, at tilsynsrapporterne efterhånden 

har fået en tydeligere plads på ældre- og sundhedsudvalgets dagsorden, og det er ældrerådet 

tilfreds med.  

 

Særligt ældreplejen i Bjergstedområdet har ældrerådet fulgt tæt og kan konstatere, at dette 

område er genstand for en harmoniseringsproces set i forhold til de øvrige områder i kommu-

nen (læs: tilpasning [= reduktion!] af omkostninger). Harmoniseringen er endnu ikke tilende-

bragt, og ældrerådet håber, at den vil ske som skånsomt for de ældre som muligt.  

 

 

 

Madservice 

 

Ældrerådet er repræsenteret ved prøvespisere 

hos Madservice. Der er i det store og hele til-

fredshed med madens kvalitet, men selve 

præsentationen kan efter ældrerådets opfat-

telse forbedres i form af et endnu bedre de-

sign af maden (”det kunstneriske indtryk”) og 

ved tilføjelse af et ekstra rum til madbakken 

(det vil sige i alt 4 rum), hvorved pynt til ma-

den og nogle af grønsagerne kunne få en bed-

re plads, end tilfældet er nu. Desuden mang-

ler maden duft. Forhåbentlig kan der ske for-

bedringer. 

 

 

 

Frivilligt arbejde 

Ældrerådet har ved forskellige lejligheder gjort kommunen opmærksom på, at der måske kan 

ligge en fordel i at benytte flere frivillige i ældreomsorgen, herunder gennemførelse af arran-

gementer for ældre, end tilfældet er i dag. Det forudsætter, at der er frivillige til rådighed, og 

en undersøgelse af, om dette er tilfældet, ville være ønskelig. Det er ældrerådets umiddelbare 

opfattelse, at der er vilje og ressourcer til stede til at yde en indsats. Det er ligeledes indtryk-

ket, at kommunen er mere og mere bevidst om de ressourcer, der ligger hos frivillige. Fint! 

 

Ældrerådet har besluttet at arbejde videre med et ønske om oprettelse af et frivilligcenter i 

kommunen – måske i retning af frivilligordningen ”Værkstøjskassen” i Vejle, der på frivillig 

basis og ulønnet hjælper ældre medborgere med praktiske ting, for eksempel flytning af et 

møbel, indstilling af kanaler på fjernsynet etc. 

 

 

Akut- og sundhedshus i Kalundborg  

Ældrerådet har i årets løb været optaget af planerne om et kommende akut- og sundhedshus 

(sundhedscenter) i forbindelse med, at Kalundborg Sygehus lukkede den 31. december 2011. 

Hovedsygehuset i vores region bliver Køge, som ligger langt fra Kalundborg, og når Kalund-

borg Ældreråd i sin tid tog den fremlagte sygehusplan til efterretning, var det af to grunde:  
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 fordi vi tror på den bedste behandling på et fuldt moderne og specialiseret 

sygehus og fordi  

 de to nærmest liggende sygehuse Holbæk og Slagelse ifølge planen også skul-

le moderniseres og udbygges til at være akutsygehuse. 

 

 

Ældrerådet gik i sit oprindelige høringssvar af 8. april 2007 på sygehusplanen ind for, at der  

på Kalundborg Sygehus bevares følgende funktioner: 

 

 en geriatrisk afdeling til behandling af ældre og undertiden terminale patienter, 

som ofte må indlægges igen og igen – de såkaldte svingdørspatienter. Hensy-

net til de ældre patienters og deres pårørendes ønske og behov for nærhed må 

vurderes højt. Det har været fremme i debatten, at disse patienter kan indlæg-

ges på plejecentrenes akutstuer. Det er ældrerådet ikke enig i, idet der til akut-

stuerne – med al respekt for personalet på plejecentrene – næppe er tilknyttet 

et personale, der er tilstrækkeligt uddannet, specialiseret og talstærkt til at 

kunne løse denne meget fagligt og menneskeligt krævende opgave.  

 fysioterapi  

 ergoterapi  

 efterpleje  

 genoptræning  

 lægepraksis  

 skadestue eller skadeklinik  

 lægevagt 

 

 

Også en kvalificeret kræftrådgivning, sygeplejeklinik og patientuddannelse hører med i et tids-

svarende sundhedscenter. 

 

Opførelsen af det kommende akut- og sundhedshus er påbegyndt i slutningen af 2012, og hu-

set ventes taget i brug i 2014. 

 

Til betjening af patienterne forestiller ældrerådet sig, at der tilknyttes erfarne og måske lidt 

ældre læger m.fl. (”det grå guld”), der eventuelt har afsluttet deres forskningsmæssige indsats 

og er ved slutningen af deres karriereforløb. Vi foreslår, at regionen fører en målrettet perso-

nalepolitik på dette område med henblik på at gøre sådanne seniorstillinger attraktive. Se se-

nere om manglen på praktiserende læger. 

 

Det siger sig selv, at opbygningen af den lægelige og administrative organisation af de kom-

mende sygehuse er en udfordring, der ikke skal undervurderes. Nu er det jo således, at det 

hidtil har haft sine udfordringer at få sygehusvæsenet til at fungere optimalt set med patien-

tens øje og muligvis også set med medarbejdernes øjne. Derfor må regionen og Kalundborg 

Kommune være opmærksom på, at, at det er en klar forudsætning for etablering af et bære-

dygtigt akut- og sundhedshus, at organisationen gennemtænkes grundigt med henblik på, at 

den kan opfange og levere et godt patientforløb. 

 

Ældrerådet er opmærksom på, at en effektiv og robust organisation kan påvirkes af de mange 

forskellige medarbejderkulturer, der forhåbentlig vil være at finde på et sundhedscenter. Der-

for bør regionen og kommunen arbejde endog meget alvorligt på samt gøre sig stor umage 

med udfordringen om det gode patientforløb – hellere bruge den nødvendige tid - og til gen-

gæld få skabt en ordentlig, velfungerende og patientvenlig organisation. 
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Altså, husk de ældre ved opbygningen og ikke 

mindst driften af sundhedscentret – vi udgør 

mere end 26 % af befolkningen og vil dermed 

være en trofast kundekreds på centret! 

 

Ældrerådet håber, at Kommunen vil arbejde for 

vore synspunkter, når der skal forhandles med 

regionen om akut- og sundhedshusets indret-

ning og drift.  

 

 

 

 

 

Manglen på praktiserende læger 

Der er ved at blive mangel på praktiserende  

læger i Kalundborg Kommune. Ud af omkring 

 34 praktiserende læger påtænker 3-4 stykker 

at ophøre med lægegerningen inden for kort  

tid, og det stiller befolkningen – herunder  

ældrebefolkningen – i en vanskelig situation.  

Ældrerådet udtrykker ønske om, at Region  

Sjælland eventuelt i samarbejde med  

Kalundborg Kommune og Lægeforeningen  

kan afbøde denne udvikling ved at medvirke  

aktivt til, at flere praktiserende læger vil  

vælge Kalundborg Kommune som arbejdsplads. 

 

 

Ældrerådets gæster 

Ældrerådet har i det forløbne år haft glæden af besøg af en række sagkyndige personer fra 

kommunens forvaltninger og afdelinger, herunder fra økonomistaben, der har ydet en værdi-

fuld hjælp til forståelsen af budgetoplæggene. Disse sagkyndige har forklaret og informeret om 

specielle emner til vores store tilfredshed. Vi bringer her en tak til kommunen for, at den har 

stillet disse personer til rådighed! 

 

 

Ældrerådets kontakt til omverdenen 

Ældrerådet har søgt inspiration fra omverdenen: I januar havde vi besøg af formanden for 

ældrerådet i Lolland Kommune, Birthe Funk, der fortalte om aktiviteterne dér, bl.a. om kom-

munens meget benyttede fritidscenter. Desuden har 2 medlemmer af Kalundborg Ældreråd 

været på besøg hos EU-institutionerne i Bruxelles med et godt udbytte til følge. 

 

Ældrerådet har inviteret repræsentanter for ældrerådene i kommunens nordiske venskabsbyer 

(Kimito i Finland, Lillesand i Norge samt Nynäshamn og Svalöv i Sverige) til et seniortræf i 

Kalundborg i dagene 13. – 14. maj 2013. I skrivende stund har vi ikke fået svar på vores invi-

tation.  

 

 

Danske Ældreråd 

På denne plads skal lyde en tak til ældrerådets brancheorganisation Danske Ældreråd for god, 

relevant og aktuel information og inspiration på ældreområdet. Det til trods for, at Danske 

Ældreråd kun råder over meget begrænsede ressourcer set i forhold til opgavernes omfang og 

karakter, for eksempel udarbejdelse af høringssvar til ministerier etc.  
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Det er ældrerådets indtryk, at de private ældreorganisationer, for eksempel Ældresagen, råder 

over betydeligt flere ressourcer, og det er dem bestemt vel undt, men ældrerådet kunne øn-

ske, at Danske Ældreråd fik stillet flere ressourcer til rådighed.  

 

Ældrerådet vedtog på årets sidste møde at udpege Tommy Dinesen som kandidat til den 

kommende bestyrelse for Danske Ældreråd og Ditte Schwartzbach som suppleant." 

 

 

Regionsældrerådet 

Ældrerådet har som sin repræsentant i regionsældrerådet udpeget Tommy Dinesen med Jens 

Møller Madsen som suppleant. Det er ældrerådets opfattelse, at der er en øget aktivitet og vilje 

i regionsældrerådet til at tage fat på centrale arbejdsopgaver. 

 

 

Ældrerådets arbejdsform 

Ældrerådet udfører sit arbejde i møder, hvor sagerne drøftes, og der træffes beslutning under 

møderne. Sagerne forelægges af formanden, der vælges en ordstyrer, og sekretæren skriver 

et beslutningsreferat. Ældrerådet træffer ind imellem beslutning om at delegere udarbejdelse 

af høringssvar til særligt nedsatte arbejdsgrupper, der herefter afgiver høringssvaret til kom-

munen. Ligeledes delegeres udførelsen af bestemte opgaver, for eksempel tilrettelæggelse af 

temadage og lignende til enkelte medlemmer eller arbejdsgrupper. Det har vist sig at være en 

arbejdsform med positive elementer. 

 

 

Digitalisering og it 

Kommunalbestyrelsen har tilrettelagt sin administration ved udstrakt anvendelse af IT; det 

betyder, at stort set hele kommunikationen mellem kommunalbestyrelsen og ældrerådet fore-

går ved anvendelse af IT, det vil sige i elektronisk form og med it-tekniske hjælpemidler. 

 

Ældrerådet har forståelse for fordelene ved benyttelse af ny teknik, men for ikke så få af vore 

medlemmer kniber det med at anvende digitaliseringen optimalt. Derfor var det til stor glæde 

for ældrerådet, at kommunen – ganske vist mod betaling – nu har stillet hjælp til rådighed 

både på hardware-siden og på software-siden. Det er et stort fremskridt for os og vil lette vore 

arbejdsvilkår, og i den sidste ende vel også komme kommunen til gode. 

 

Men ikke blot ældrerådet har modtaget hjælp til digitaliseringen, der som bekendt indføres 

gradvist som lovkrav til alle borgere. Kommunen har deltaget i den landsdækkende digitalise-

ringskampagne i uge 47, og ældrerådet har medvirket med hjælp til ældre medborgere, der 

skal stifte bekendtskab med it for første gang, og som skulle have installeret NemID funktio-

nen. Der har været arrangeret ”kursusdage” i Borgerservice i Kalundborg, på Biblioteket i Gør-

lev og i værestedet Gamle Ole i Høng – med et stort antal interesserede ældre!  

Ældrerådet bringer en tak til kommunen for positivt medspil her. 

 

 

Ældrerådets forhold til pressen 

Det er Ældrerådets opfattelse, at vi 

hidtil har haft et godt og tillidsfuldt 

forhold til den skrevne presse – den 

viser interesse for vores arbejdsfelt og 

har jævnligt omtale og informationer. 

Der er dog efter ældrerådets opfattel-

se et lidt faldende engagement hos 

pressen – muligvis grundet begrænse-

de ressourcer. Vi håber, at situationen 

vil bedres. 
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Afslutning  

I al ubeskedenhed synes vi selv, at vi har gjort hvad vi kunne i vort arbejde for de ældre.  

Efter vores egen opfattelse har vi været ret flittige, og så har vi forsøgt at være holdspillere. 

 

Årets (og årenes) resultathøst kunne være bedre, men vil forhåbentlig kunne øges de kom-

mende år.  

 

 

 

Sidst, men ikke mindst har 2012 været et lærestykke i samarbejdets kunst i forhold til kom-

munen; her håber vi og tror på fremgang i den kommende tid. Det er der efter ældrerådets 

opfattelse stadig plads til. Ældrerådet synes dog, at samarbejdet har bedret sig i 2012, herun-

der i dialogmøderne med ældre- og sundhedsudvalget. Vi skulle gerne komme tættere på 

kommunen – helst tættere end en arms længde ….. 

 

 

Ældrerådet er, som nævnt tidligere i denne rapport, indstillet på: 

 

 en løbende dialog med kommunen i form af faste dialogmøder med ældre- og sundheds-

udvalget og en tæt kontakt til gruppeformændene i kommunalbestyrelsen 

 

 at udveksle tidsplaner for sagsbehandlingen med kommunen, bl.a. med henblik på at æld-

rerådet kan planlægge udarbejdelsen af høringssvar mere hensigtsmæssigt end hidtil 

 

 at indgå i arbejdsgrupper i forvaltningen om nye tiltag, temaer og lignende på et tidligt 

tidspunkt i processen 

 

 

 åbenhed i samarbejdet – hermed menes let og hurtig adgang til sagsakter og gennem-

skuelighed i forvaltningens organisation, det vil sige et ønske om at få kendskab til, hvem 

der er nøglepersoner på de forskellige sagsområder og dermed, hvem ældrerådet kan rette 

henvendelse til. Det er af og til uklart for ældrerådet, hvorledes kommunens organisation 

helt aktuelt ser ud – her savner vi indsigt. 

 

 

 

 

 

Med disse bemærkninger vil ældrerådet ønske  

kommunalbestyrelsen og andre samarbejds- 

partnere GODT NYTÅR! 

 

 

 

 

Beretningen er godkendt i ældrerådets møde den 17. december 2012. 

 

 

 

Ældrerådets årsberetninger og mødereferater kan læses på Kalundborg Kommunes  

hjemmeside. 
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Fordelingsliste 

 

Borgmesteren 

Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer 

Kommunaldirektør Henrik Damm 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henrik Hauschildt Juhl 

Visitations- og hjælpemiddelchef Lene Merry 

Centercheferne på plejecentrene 

Plejecentrene 

Borgerservicecentret 

Vej, Park og Færger 

Kommunens biblioteker 

Danske Ældreråd 

RegionsÆldrerådet 

Nordvestnyt 

Sjællandske 

Ugeavisen 

TV2 ØST 

Kommunens hjemmeside 

 

 
Fil: H:/jely/KÆR/årsberetning2012 
j.nr. 326-2007-26575 


