
Køge Seniorråd
Årsberetning 2018-2020 

Om Seniorrådet

80 % af al lovgivning fra 
Christiansborg omsættes og fast-
lægges i kommunerne, og også 
derfor er det vigtigt med et aktivt og 
dynamisk seniorråd.

Seniorrådet rådgiver byrådet i ældre-
politiske spørgsmål og formidler 
synspunkter mellem borgerne og 
kommunen om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører de ældre. 
Seniorrådet har ikke beslutnings-
kompetence, men er rådgivende. 

Referaterne fra årets møder i 
Seniorrådet findes på Køge 

I årsberetningen er det således kun 
et udpluk af de emner Seniorrådet 
har behandlet, der er omtalt. 

Årsberetningen indledes med et kort 
resume af årene 2018 - 2019, idet 
der ikke er udarbejdet en 
selvstændig årsberetning for disse 
år.

Seniorrådet er en selvstændig 
forvaltningsenhed og Seniorrådets 
arbejdsområde er lovfæstet i lov om 
rets-sikkerhed og administration på 
det sociale område. 

Kommunes hjemmeside 
www.koege.dk, under Ældre, Politik 
og råd, Seniorråd.
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Køge Seniorråd består af 9 medlemmer 
Nadia Sandberg (formand) 
Margrethe Pedersen (næstformand) 
Grethe Hansen
John Jensen
Britta Nørregaard
Jonny  Jarndorf (medlem siden marts 2018  )
Frank R. Taarup (medlem siden januar 2019)
Jan Munk (medlem siden juni 2019   )
Arne Sørensen (medlem siden september 2019  )

Seniorrådet er repræsenteret i: 
• Regionsældrerådet, Region Sjælland (2 repræsentanter)
• Kommunens plejecentre som kontaktpersoner
• Frivilligrådet 
• Busgruppen / kollektiv trafik
• Madudvalget 
• Valgudvalg vedr. seniorrådsvalg 
 

Resume af perioden 2018-2019

Resume 2018

Start på en ny periode
Ældrerådsvalget i Køge Kommune i 2017 blev afholdt som brevstemmevalg. Der var 
opstillet 14 kandidater, hvoraf de 9 med flest stemmer blev rådsmedlemmer for 
perioden 2018-2021, heraf 5 fra det afgående råd, og de resterende 5 blev 
suppleanter. Der var 15.236 stemmeberettigede 60+ i Køge kommune, hvoraf 8.850 
stemte svarende til 58,3 %
Rådet konstituerede sig i december 2017, og valgte mærkesagerne ældre millionen, 
kvalitetsstandarderne, ældremad og nyt plejehjem.

Resume 2019

Fortællinger fra de ældre i Køge
I begyndelsen af 2019 satte Køge Seniorråd et helt nyt projekt i søen: Fortællinger fra
de ældre i Køge. 

En spændende proces, der blev sat i verden for at fremhæve, at vi som ældre ikke er 
en homogen gruppe (ældrebyrde/ældreressource) men at vi er lige så individuelt 
forskellige som resten af befolkningen – og rummer lige så spændende personligheder
og individualister som alle andre i Danmark.

Et vigtigt og ambitiøst projekt, der mundede ud i portrætter i form af fotografier og 
bevægende, personlige historier fra forskellige personer, der lever og har levet et 
langt liv. Et projekt, der har så megen ”nerve”, at vi mener at det kan have en 
forandringseffekt på synet af ældre medborgere i Køge, og i hele Danmark.  Et projekt
der efter vores mening burde udbredes til hele landet med henblik på at ændre 
opfattelsen af seniorer som en homogen gruppe.
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Portrætterne havde vi i første omgang planlagt at udstille for alle Køges borgere i 
efteråret 2020. Desværre kom Corona i vejen. Vi glæder os imidlertid til senere at vise
Jer de fantastiske portrætter på et par udstillinger, dels i Køge Centrum og dels i 
Borup. Hold øje med dagspressen.

Teknik og Miljø – Busgruppen/kollektiv trafik
En af kommunens påtænkte besparelser i 2019 var nedlæggelsen af buslinie 103, som
kører fra Hastrup via Køge Torv til Ølby Centret i en ringlinie. Denne linie betjener 
fortrinsvis ældre og gangbesværede.

Medio 2019 fik Seniorrådet nys om at bus 103 skulle nedlægges i den fremtidige 
køreplan. På vegne af de ældre brugere undersøgte seniorrådet sagen. Jo, der var 
virkelig planer om denne nedlæggelse. Og det var brugerne bestemt ikke tilfredse 
med.

For at have nødvendig baggrunds viden og stå med gode kort på hånden, tog 
Seniorrådet en tur med bussen, for ved selvsyn at kunne konstatere at denne linie 
bestemt ikke skulle nedlægges. Efterfølgende påvirkede vi politikerne i diverse udvalg 
og organer hvor dette var muligt, og støttede videst muligt op om andres modstand 
mod nedlæggelsen.

Vores indsats bar frugt, og bus 103 blev ikke nedlagt og er i skrivende stund blevet 
fredet. Et godt og meget  synligt resultat af Seniorrådets arbejde.

Samarbejdsseminar 
Vi er 9 seniorer valgt ind i Køge Seniorråd. Alle med vidt forskellig baggrund og 
forudsætninger, men med det til fælles, at vi alle ønsker at arbejde for at gøre livet 
som ældre/senior så godt som muligt i Køge kommune. En gruppe folkevalgte 
mennesker over 60, der skal arbejde sammen med henblik på at få mest mulig 
indflydelse på seniorlivet i Køge kommune. 

Vi brugte en hel dag i 2019 med henblik på:
 

• at lære hinanden bedre at kende, 
• at kunne bruge de forskellige kompetencer vi hver især repræsenterer og 
• at få udvekslet visioner. 

Resultatet blev godt – opgaver blev fordelt imellem os – aftaler indgået og en 
årskalender blev udarbejdet. 

Et godt fundament at starte på for en nyvalgt sammensat gruppe.
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Årsberetning 2020

Møder
Seniorrådet har i 2020 holdt 10 ordinære møder, heraf 2 virtuelle, og 
dialog/budgetmøder med  Ældre- og Sundhedsudvalget. 1 møde aflyst p.g.a Corona. 
Seniorrådet holder normalt møde på Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge. 

Herudover har medlemmer af Seniorrådet deltaget i møder med andre af kommunens 
og regionens råd og institutioner, samt i forskellige aktiviteter arrangeret af andre 
relevante parter, f.eks. ÆldreSagen.

Valg til Seniorrådet for perioden 2022 – 2025
I november 2021 skal der afholdes valg til Seniorrådet. Seniorrådet har igennem flere 
år ”kæmpet” for at seniorrådsvalget afholdes som et fremmødevalg fremfor 
brevstemmevalg.
Vi mener, at ved et hvilket som helst repræsentativt valg bør - som en selvfølge - 
anvendes den valgform, som bedst understøtter og sikrer den højeste valgdeltagelse. 
Det både ud fra et demokratisk princip, samt for at give det nyvalgte Seniorråd det 
stærkest mulige mandat. 
Undersøgelser af det senest afholdte ældrerådsvalg på landsplan viser, at 
fremmødevalg på samme dag som kommunalvalget giver en markant højere 
valgdeltagelse end både digitalt valg og brevstemmevalg. Den gennemsnitlige 
stemmeprocent for fremmødevalg var således 63,8 %, mens den for brevvalg var 
43,7 % og for digitalt valg 31,8 %. Samtidig er udgiften til afholdelse af valget stort 
set den samme uanset valgform. Samlet set er det derfor vores klare vurdering, at 
der hverken er økonomiske, logistiske eller praktiske grunde til ikke at afholde det 
næste valg - også i Køge - som et fremmødevalg.

I november 2020 fremsendte vi derfor til byrådet i Køge vores anbefaling af fremmøde
valg, til afholdelse samme dag som kommunal- og regionsrådsvalgene, og
Seniorrådet er i særdeleshed glade for at vi bliver inddraget i den arbejdsgruppe der 
skal tilrettelægge valget. Vi håber at valget gennemføres som de andre valg den 16. 
november, og håber naturligvis på en høj stemmeprocent.

Budget 2021 
Køge Kommunes økonomi har ikke i mange år har været sundere. I 2021 budgetteres 
der således med et overskud på kr. 146 mio., og mange års sparekrav videreføres ikke
i budgetperioden.

Med baggrund i den gode økonomiske situation finder vi, at der er basis for ikke kun 
at videreføre det nuværende serviceniveau, men også at tilføre yderligere midler. 
Konkret har vi overfor Ældre- og Sundhedsudvalget i vores dialog om budgettet peget 
på tre områder:

• De enkelte plejecentre tilføres 1-2 årsværk, som f.eks. kan bruges til flere 
hænder i ydertimerne (aften/nat), eller målrettes omsorgsaktiviteter. Beboernes
behov er forskellige fra plejehjem til plejehjem, og det er derfor vigtigt, at de 
ekstra ressourcer udmøntes lokalt af ledere/medarbejdere i samarbejde med 
beboerne.
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• Alle modtagere af hjemmehjælp får ret til en årlig grundig rengøring. Forslaget 
er en tilbagevenden til den tidligere ordning, hvor alle hjemmehjælpsmodtagere
havde ret til en årlig ekstra rengøring. 

• ”Samvær og omsorg” er en ny ydelse. Forslaget skal ses i sammenhæng med 
Covid-19 pandemien, hvor mange ældre har måttet isolere sig og ikke har 
kunnet modtage besøg. Ensomhed, isolation og manglende menneskelig 
kontakt giver psykiske og mentale helbredsproblemer, som kan være lige så 
invaliderende som fysiske.

Forslaget skal også ses i et bredere perspektiv, hvor hjemmehjælp ikke kun 
betragtes som en praktisk og funktionel foranstaltning. Konkret foreslås, at der 
tildeles 1-2 timer hver anden uge, så f.eks. den faste hjemmehjælper har tid til 
at drikke en kop kaffe, gå en tur o. lign. 

Projektgrupper 

Ensomhedsmillionen
Byrådet besluttede på mødet i maj 2020 at bevilge 1 mio. kr. til forebyggelse af 
ensomhed blandt ældre. Seniorrådet og flere frivillige foreninger i Køge arbejdede 
sammen med forvaltningen om forskellige tiltag. Der blev bl.a. åbnet en 
telefonrådgivning, iværksat flere forebyggende hjemmebesøg, startet yderligere 
træning og hjælp til opstart i en frivillig aktivitet.

Ældrepolitisk gruppe
Seniorrådets opgave er, som beskrevet ovenover, at rådgive og vejlede 
beslutningstagerne (politikerne) i sager, der omhandler kommunes ældre. 

Nogle gange kan det være en fordel at vi er flere ”der råber op”. 
På den baggrund indledte Seniorrådet i efteråret 2020 et formelt samarbejde med 
ÆldreSagen og Faglige Seniorer i Køge. En gruppe bestående af 6 personer (2 fra hver
instans) blev nedsat.

Gruppen har taget den første sag op omkring borgerrådgiver ved en fælles 
henvendelse til Byrådet, hvor vi anbefaler at Køge Kommune ligesom en række andre 
kommuner opretter en borgerrådgiver funktion. Borgerrådgiveren er en slags uvildig 
kommunal ombudsmand, der kan hjælpe borgere, som har svært ved at varetage 
deres interesser eller har problemer i forbindelse med f. eks. ansøgninger og 
kontakter til kommunen. 

Køge Seniorråd har også tidligere argumenteret for ansættelse af en borgerrådgiver i 
kommunen, et ønske der også blev luftet af flere deltagere på seniorrådets 
borgermøde i oktober 2020.

Bevæg dig for livet
Køge kommune er i årene 2021 til 2025 visionskommune (sammen med 22 andre 
kommuner) for ”Bevæg dig for livet” – et landsdækkende partnerskab med DGI og 
DIF (Danmarks idrætsforbund). 

Seniorrådet har deltaget på den indledende workshop i f t seniorer og forventer 
fremover at være aktiv deltager i at nå visionen om at 75 % af Køges befolkning skal 
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være idrætsaktive i 2025, selvfølgelig med særlig opmærksomhed på befolkningen på 
60+.

Seniorrådets Informationshæfte
I begyndelsen af året fik seniorrådet leveret 2500 stk. informationshæfter, som en 
arbejdsgruppe havde brugt nogle måneder på at udvikle i samarbejde med firmaet 
AD-Media. Hæftet omhandler en masse faktuelle informationer af relevans for de 
ældre i kommunen, og yderligere en appetitvækker på projekt 'Fortællinger fra de 
ældre i Køge' som skulle løbe af stabelen senere på året (se separat omtale af dette 
projekt).

Hæftet er på 28 sider i format 21 x 21 cm, og distribueres lokalt i området af 
seniorrådets medlemmer, bl.a. til biblioteker, plejehjem, butikker og organisationer. 
Desværre satte Corona en stopper for den mest optimale distribution. Hæftet er 
finansieret af annoncer.

Covid-19 og de ældre 
Seniorrådet har haft stor fokus på Covid-19 situationen og har løbende fået status fra 
Køge kommune vedrørende udviklingen. Corona pandemien har haft konsekvenser for
Seniorrådets afholdelse af møder og arrangementer. 

Plejehjemmene 
Køge Seniorråd er repræsenteret i centerrådene på alle kommunens plejehjem ved en 
kontaktperson og følger derigennem med i dagligdagen på plejehjemmene. 

Madservice 
Som følge af at Køge Kommunes kontrakt med Det Danske Madhus ophørte med 
udgangen af marts 2020 har der været gennemført et udbud af madserviceordningen.
Desværre var der kun en leverandør der bød på opgaven (Det Danske Madhus). For 
hjemmeboende borgere er der således i forhold til hovedmåltidet reelt ingen 
valgmulighed. Seniorrådet har derfor presset på for at kommunen undersøger 
mulighederne for at indgå aftaler med andre leverandører, netop med henblik på at 
sikre borgerne det frie valg. P.t. er der indgået aftale med én anden leverandør.

I forhold til plejehjems beboerne leveres hovedmåltidet ligeledes af Det Danske 
Madhus. De øvrige måltider, indkøbes og planlægges af plejepersonalet på de enkelte 
afdelinger tæt på beboerne. 

God, veltillavet og varieret mad af friske råvarer er for i sær plejehjems beboere 
utroligt vigtigt af både helbreds- og velfærds mæssige grunde. Det er derfor et 
område Seniorrådet er meget opmærksomme på og følger tæt, bl.a. ved vore 
repræsentation i det kommunale madudvalg. 

Små hjælpemidler
Seniorrådet har modtaget en borgerhenvendelse vedr. information om små 
hjælpemidler til hjælp i hverdagen for borgerne. Rådet nedsatte en arbejdsgruppe i 
samarbejde med personale fra kommunen og Køge Bibliotek. Der var planlagt møde i 
december 2020, men det blev desværre aflyst p g a Corona. Vi arbejder videre når 
det igen bliver muligt at mødes.
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På Køge Bibliotek i Kirkestræde kan ses en mindre udstilling med små hjælpemidler 
som kan lånes til afprøvning. Det kan være: dåseåbner, ergonomisk bestik, 
knaplukker, gribetang, påklædnings skohorn,robotstøvsuger, venetræner, 
sovseomrører m. fl.

Kvalitets standarder 2018-2021
En kvalitetsstandard beskriver kommunens serviceniveau på ældreområdet m h t 
omfang og kvalitet, og skal opfylde lovens krav til service- og sundhedsloven. De er et
arbejdsredskab for kommunen og skal være tilgængelige for borgerne på kommunens 
hjemmeside.

De årligt reviderede kvalitetsstandarder vedrørende alt som angår ældre, skal i høring
i seniorrådet. Det er en væsentlig del af seniorrådets arbejde og kan omfatte op til 
godt 20 forskellige standarder pr. år som f. eks.:

● Værdighedspolitik
● Madudbud og service
● Kørsel til træning
● Det specialiserede område vedr. hjælpemidler,
● Busdrift
● Ensomhed
● Sundhedsfremme og forebyggelse 
● Sund aldring
● Det nære sundhedsvæsen
● Praktisk hjælp og personlig pleje
● Ældreboliger
● Træning og rehabilitering
● Nøglecylinder
● Og mange flere …
.
I perioden har Køge Seniorråd stillet forslag om ændring af udformningen af 
kvalitetsstandarderne m h p at gøre dem mere læsevenlige og overskuelige for 
borgere og personale. Det har forvaltningen taget imod, og der er udført et stort 
arbejde til en væsentlig forbedring i samarbejde med seniorrådet. 

Seniorrådet har læst og kommenteret Køge Kommunes Tilsynsrapporter på 
Ældreområdet vedr. Plejecentre og Hjemmeplejen 2019 - 2020. Flere af Køge 
Seniorråds høringssvar har været refereret i den lokale presse, primært Dagbladet 
Køge. Høringssvarene kan findes på www.koege.dk

I forlængelse af bl.a. høringssvarene er der nedsat arbejdsgrupper indenfor følgende 
emneområder: 

• Valgudvalg 
• Små hjælpemidler 

Borgermøde
Den 22. oktober 2020 afholdt seniorrådet et borgermøde på Teaterbygningen i Køge. 
Emnet for mødet var 'Det gode ældreliv', og aftenens hovedtaler skulle have været 
direktør Bjarne Hastrup fra ÆldreSagen, som imidlertid måtte melde afbud i sidste 
øjeblik. Mødet var annonceret i den lokale presse, og blev gennemført med alle 
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nødvendige Corona hensyn. På trods af Corona mødte ca. 30 borgere op til mødet, og 
spørgelysten var stor. I panelet sad formand for ÆSU, Bent Sten Andersen; den lokale

formand for ÆldreSagen, Jens Nyborg; Berit Jacobsen, næstformand for FOA Køge; og
Nadia Sandberg, formand for Køge Seniorråd. Ordstyrer var Katrine Wied, Dagbladet.

Mange af spørgsmålene blev besvaret direkte på aftenen, mens andre blev medtaget 
af henholdsvis seniorrådet eller paneldeltagerne for senere besvarelse eller videre 
bearbejdning. En god og informativ aften, som seniorrådet gerne gentager. Tak til 
paneldeltagerne og alle fremmødte. 

Borgerhenvendelser
I løbet af 2020 har Seniorrådet modtaget flere borgerhenvendelser, som bl. a. har 
handlet om:

Tømning af postkasse
Hjælpemidler
Køreplaner (Movia)
Kontantløse banker
Trafik

Danske Ældreråd – medlemskab, viden og erfaringsudveksling 
Danske Ældreråd er en landsorganisation for de lovbefalede ældre- og seniorråd i 
kommunerne. Formålet er at varetage rådenes interesser, at styrke og videreudvikle 
rådenes kompetencer samt at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle 
ældre kan få et godt liv. Ligesom 97 andre ældre- og seniorråd er Køge Seniorråd 
medlem af Danske Ældreråd, og Køge Seniorråd  bliver i høj grad inspireret af Danske 
Ældreråds nyhedsbreve, møder, konferencer og andre aktiviteter.

Til slut… 

Samarbejdet med borgmester, byråd, udvalg og administration har været positivt, tak 
for det. Men vi arbejder fortsat for endnu bedre formidling af synspunkter mellem 
borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. 

Tak til de administrative og faglige medarbejdere, der altid har været klar til at gæste 
seniorrådsmøderne, når der har været behov for uddybning eller øget viden om emner
på Seniorrådets dagsorden. 

Seniorrådet sætter stor pris på den professionelle sekretærbistand, vi har modtaget i 
hele perioden fra først Morten Iversen og senest Trine Fjalar Andersen. Stort tak. 

Denne årsberetning er udarbejdet af Køge Seniorråd med medlemmernes personlige 
indlæg. Årsberetningen er godkendt på seniorrådsmødet den  8. april 2021. 

Venlig hilsen
KØGE SENIORRÅD

Nadia Sandberg
formand  
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Fordelingsliste: 

Borgmesteren 
Kommunalbestyrelsens medlemmer 
Kommunaldirektør 
Direktører (4) 
Sundhedschef
Centercheferne på plejecentrene 
Kommunens biblioteker 
Danske Ældreråd 
Regionsældrerådet 
www.koege.dk

Pressen:
Dagbladet 
Radio Køge
Ugeavisen Køge
Sydkysten
Midtsjællands Avis/Heden
Køge.nu
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