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2.ARBEJSGRUPPER UNDER ÆLDRERÅDET. 

Ældrerådet har nedsat følgende arbejdsgrupper med henblik på at forberede sager til behandling i møder 

eller til at gennemføre aktiviteter besluttet af rådet: 

 

 

 Aktivitets- og Pr.: Gruppen udarbejder med baggrund i drøftelse i Ældrerådet forslag til årets 

aktiviteter (aktivitetsplan) og forestår ligeledes gennemførelsen, herunder det praktiske arbejde 

hermed. 

 

 

 

 Teknik- og Miljø: Gruppen beskæftiger sig med trafik, tilgængelighed, infrastruktur og busplaner. 

 

 

 

 Sundhed-, Forebyggelse- og Kultur: Gruppen beskæftiger sig med ældres sundhed, træningstilbud, 

sundhedsaftaler, udskrivningsplaner, praksisplaner. 

 

 

 

 Omsorgs-, Pleje- og Aktivering: Gruppen beskæftiger sig med boliger, plejecentre, aktivitetscentre, 

praktisk bistand og pleje, frivilligt arbejde, brugerråd, bruger- og pårørenderåd og 

velfærdsteknologi. 

 

 

 

 Kost: Gruppen beskæftiger sig med den kommunale madservice, kost til beboerne i plejecentre og 

til hjemmeboende. 

 

 

 

 Hjemmeside: Gruppen beskæftiger sig med ajourføring og oplysninger om rådets aktiviteter, 

udbredelse af kendskabet til hjemmesiden og annoncering. 

 

Der er udpeget 2 medlemmer til at deltage i kommunens nedsatte kostråd. 

Der udpeges medlemmer til at deltage i forskellig sammenhæng, når der fra kommunens side er ønske 

herom.  

Ældrerådet har også udpeget repræsentant til Det Regionale Ældreråd, og formanden deltager desuden i 

formandsmøder i Danske Ældreråd. 
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3.ÆLDRERÅDETS OPGAVER/FUNKTIONER JFR. LOVGIVNING/VEJLEDNINGEN. 

 

Uddrag fra vejledning om ældreråd. 

 

Ældrerådets funktion: 

 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. 

 

Spørgsmål vedr. ældre: 

 Ældrerådet skal beskæftige sig med de områder, som Ældrerådet finder interessante og 

gerne vil prioritere. 

 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. 

 

Et aktivt ældreråd: 

 Det forudsættes, at Ældrerådet selv aktivt indgår i samarbejdet med kommunalbestyrelsen, 

dels ved at indkomme med ideer og forslag om ældres forhold, dels ved at rejse spørgsmål 

og komme med synspunkter inden for de områder, som kommunalbestyrelsen og 

Ældrerådet i fællesskab har besluttet, at Ældrerådet skal beskæftige sig med. 

 

Minimumskrav: 

 Ældrerådet og kommunalbestyrelsen fastlægger i samarbejde det nærmere indhold af 

rådets arbejde og kan tilpasse samarbejdet efter de lokale forhold, således at Ældrerådet 

inddrages i videre omfang, end det kræves efter §§30-33 i retssikkerhedsloven. 
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 Ældrerådet kan eventuelt fungere som igangsætter og bindeled til frivillige organisationer – 

det er dog ikke meningen, at Ældrerådet skal overtage opgaver, som de frivillige 

organisationer hidtil har stået for. 

 

Kontakten til kommunens ældre: 

 Da Ældrerådet 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. 

 En god forbindelse til baglandet kan inspirere Ældrerådet og medvirke til, at dialogen 

mellem rådet og kommunalbestyrelsen bliver bred og nuanceret. 

 Kontakten til kommunens ældre og synliggørelse af Ældrerådet i lokalsamfundet kan f.eks. 

sikres via lokalavis/-radio/-tv, hvor der kan informeres om Ældrerådets aktiviteter, opgaver, 

ideer, forslag m.v.. 

 Samarbejde med f.eks. pensionistforeninger og ældreorganisationer, fælles møder, 

offentliggørelse af mailadresse, hjemmeside og fast telefontid, hvor kommunens ældre kan 

henvende sig til rådet, kan ligeledes medvirke til at synliggøre Ældrerådet. 

 

3.ÆLDRERÅDETS VISIONER FOR 2014-2017. 

Ældrerådet har vedtaget følgende: 

Eksterne visioner: 

1. Ældrerådet er respekteret og anerkendt af politikerne og borgere. 

2. Ældrerådet præger Slagelse Kommunes politikker. 

3. De ældres vilkår varetages i samarbejde og dialog med kommunalbestyrelsen. 

4. Ældrerådet skal være et synligt og aktivt forum, hvor rådet gennem tæt dialog med de 

ældre borgere, politikerne og de ansvarlige embedsmænd, samarbejder om at forbedre for 

hold for de ældre borgere. 

Interne visioner: 

1. Ældrerådet finder de bedste løsninger ved at se muligheder, tænke på helheden og være i 

dialog med hinanden og omverden. 

2. Ældrerådets arbejdsfacon er baseret i respekt, gensidig tillid, åbenhed og faglighed. 

3. Ældrerådet skal samarbejde ved at bruge hinandens erfaring, og bruge den fælles styrke 

det giver til at forbedre de ældres forhold. 
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4.ÆLDRERÅDETS PRIORITERING AF AKTIVITETER FOR ÅR 2016. 

Ældrerådet har prioriteret følgende områder, som der ønskes sat fokus på i årets løb: 

 Leve-& bo-vilkår i plejecentre, herunder kost og mad 

 Ældres økonomiske vilkår, når plejecenter bliver aktuelt 

 Trafik 

 Aktivitetscentrenes strategi 

I Ældrerådets møde den 8 december 2015 er det besluttet, at arbejdsgrupperne skal fremkomme 

med forslag til aktiviteter senest ved udgangen af januar måned 2016. 

 

5.ÆLDRERÅDETS TILTAG FOR AT FÅ GENNEMFØRT AKTIVITETER INDEN FOR DE PRIORITEREDE 

OPGAVER. 

I budgettet for år 2016 vil der blive taget højde for, at de ønskede arrangementer – 

debat/dialogmøder/andre aktiviteter – kan gennemføres i løbet af året. Aktivitets/Pr. 

arbejdsgruppen under Ældrerådet forestår planlægning/gennemførelse af alle aktiviteter, der er 

besluttet i Ældrerådet. 

 

7. PRESSEN. 

 I alle Ældrerådets møder tages der stilling til, hvilke emner/sager der skal sendes til det 

lokale dagblad og ugeblade. 

 Nyhedsbreve fra Ældrerådet tilgår også en gang imellem til pressen. 

Det er formanden, der varetager kontakten til pressen og udtaler sig på Ældrerådets vegne. 

 

8.ÆLDRERÅDETS BUDGET FOR ÅR 2016. 

Ældrerådet har for år 2016 et rammebeløb på 188.871 kr., der skal dække alle Ældrerådets 

aktiviteter bortset fra udgifter til kørsel, diæter og sekretariatsbistand, telefongodtgørelse, 

kontorhold og møder i rådet og i arbejdsgrupperne, der afholdes over kommunens fælleskonto. 

 Slagelse Kommune får årligt et beløb i bloktilskud til dækning af udgifterne til Ældrerådet. 

Ældrerådet har ved sin budgetlægning afsat flest mulige midler af til at gennemføre de 

prioriterede aktiviteter for året. 
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9.VIRKSOMHEDSPLANEN GODKENDELSE. 

Ældrerådet har godkendt virksomhedsplanen for år 2016 i sit møde den 12. januar 2016. 

 

10.VIRKSOMHEDSPLANEN ER FREMSENDT TIL: 

Center for Sundhed og Omsorg 

Sundheds- og Seniorudvalget 

Handicaprådet 

Rådet for socialt udsatte 

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne 

Foreninger/organisationer inden for ældreområdet 

Pressen 

 

Formanden for Slagelse Ældreråd 

Otto Dræbye 

Dato: 12. december 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


