Ældrerådets årsberetning 2020
Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der
vedrører de ældre. Ældrerådet har ikke beslutningskompetence, men er udelukkende
rådgivende.
Referaterne fra årets møder i Ældrerådet, er at finde på Kalundborg Kommunes hjemmeside
Link til kommunens hjemmeside under politik, dagsorden og referat, Politiker Web, Ældrerådet.
I årsberetningen er det således kun et udpluk af de emner Ældrerådet har behandlet, der
er omtalt.

Ældrerådet
Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed og Ældrerådets arbejdsområde er lovfæstet i
lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet består af 13 medlemmer
Birthe Bækman (formand)
Bente Andersen
(næstformand) Bente Jensen
Birthe Marie
Hansen Claus
Kenneth Lund Ditte
Schwartzbach
Freddie Madsen
Jytte Pedersen
Jørgen Rasmussen
Karen Støve
Petersen Knud
Kierkegaard Mogens
Dyhr-Nielsen
Stig Hother Hansen (medlem af Ældrerådet indtil 31. december 2020)

Ældrerådet er repræsenteret i:
•
•
•
•
•
•
•

Regionsældrerådet
Dialogforum for Færdselssikkerhed
Trafikfølgegruppen
Kommunens plejecentre som kontaktpersoner
Cafémøderne for 75-årige borgere vedr. forebyggende hjemmebesøg
Informationsmøder for nye pensionister
Informationsmøder for pårørende til beboerne på Nyvangsparken

Ældrerådet har i 2020 holdt 8 ordinære møder, 1 ekstraordinært møde og 2 dialogmøder med
henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget/Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
3 planlagte ældrerådsmøder, cafémøderne og Informationsmøde for nye pensionister blev aflyst
pga. Corona.
Ældrerådet holder normalt møde på Rådhuset, Holbækvej 141B i Kalundborg, dog har 1
møde været afholdt på Høng Ældrecenter og 1 møde i Kalundborg Hallerne.
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Kort omtale af nogle af de emner, Ældrerådet har behandlet
Ældrerådsvalg
Ældrerådene har igennem mange år haft et stort ønske om og arbejdet meget for, at
ældrerådsvalget kunne gennemføres som et fremmødevalg, men uden held.
I 2019 nedsatte Ældrerådet en arbejdsgruppe og arbejdet resulterede i et forslag om
fremmødevalg, som blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2020 til stor glæde
for Ældrerådet.
Det betyder, at borgerne, til Ældrerådsvalget den 16. november 2021, får lettere adgang til at
afgive deres stemme samtidig med, at de stemmer til Kommunal- og Regionsvalgene.
Det forventes at ville give en noget højere valgdeltagelse og dermed en væsentlig højere
stemmeprocent og en bredere borgerrepræsentation.
Nabokommunerne, der afholder fremmødevalg, har en stemmeprocent, der er op til 28 % højere
end Kalundborg Kommune, så Ældrerådet håber og tror på et positivt resultat.
Ældrerådet har nedsat et valgudvalg, der i samarbejde med Kommunalbestyrelsen vil fastsætte
regler for valgets gennemførelse.

Budget 2021
Ældrerådet har med overvejende tilfredshed studeret det kommunale budget for 2021. Rådet
værdsætter især, at der tages klart hensyn til den demografiske udvikling. Kommunen er
velhavende, men det anerkendes, at budgetrammerne sætter grænser for både drift- og
anlægsudgifter. Og netop derfor er det afgørende at få belyst og afvejet prioritering af anlæg, set i
forhold til borgernes demografi og behov. Ældrerådet lægger vægt på etablering af anlæg og
bebyggelser, og at der – over hele kommunen – etableres passende pleje- og sundhedsfaciliteter
for de mest udsatte ældre. Men også attraktive boligområder og social-kulturelle faciliteter, der
sikrer sundhed og velvære for selvhjulpne ældre.

Samarbejdet med Kommunalbestyrelse og administration
Ældrerådet har i det forløbne år oplevet et åbent og konstruktivt samarbejde med den kommunale
administration. Medarbejdere fra både økonomi- og ældre- og sundhedsområdet har velvilligt stillet
sig til rådighed med orientering om forvaltningens arbejde. Rådet bifalder også nyoprettelsen af en
stilling som trivselskonsulent.
Deltagelse i projektgrupper, dialogfora og i høringsforløb omkring nye indsatser har ført til
Ældrerådets overvejelser om at forbedre samspillet mellem Kommunalbestyrelse, Ældreråd og
borgere. Rådet har på dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget i februar 2020 opfordret til, at
der iværksættes pilotforsøg med den form for opgaveudvalg, som benyttes i Gentofte Kommune.
Ældrerådet afventer fortsat reaktion på forslaget.

Formandsmøder
To gange om året afholder formand og næstformand i Ældrerådet formandsmøde med formanden
for Ældre- og Sundhedsudvalget Peter Jacobsen og direktør Søren Ole Sørensen. Det er gode,
uformelle og konstruktive møder, som Ældrerådet har stort udbytte af.

Dialogmøder med Ældre- og Sundheds-, Kultur og Fritids- og Teknik- og
Miljøudvalget
Ældrerådet sætter stor pris på muligheden for at afholde dialogmøder med diverse udvalg og på de
afholdte møder i 2020 har Ældrerådet haft mulighed for at fremlægge/diskutere de af Ældrerådet
fremlagte emner dog uden, at det har givet anledning til samskabelse mellem udvalgene/
administrationen og Ældrerådet, hvilket Ældrerådet har opfordret til på samtlige dialogmøder.
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Projektgrupper
Rådet har haft plads i Projektgruppen for Kultur- og Bevægelsesparken i Høng. Da gruppen ikke
har været aktiv siden udbudsprocessens start, har rådet meddelt den politiske styregruppe, at man
ønsker at udtræde.

Det gode og værdige ældre liv
Covid-19 og de ældre
Ældrerådet har haft stor fokus på Covid-19 situationen og fulgt udviklingen tæt i forhold til de
sårbare ældre bl.a. igennem kontakt til plejehjemmene, hjemmeplejen og borgerhenvendelser.

Plejehjemmene
Kalundborg Ældreråd er repræsenteret på alle kommunens plejehjem ved en kontaktperson og
følger derigennem med i dagligdagen på plejehjemmene.
Vi havde planlagt at afholde ældrerådsmøde på de fleste plejehjem i løbet af året. Dette
kunne desværre ikke lade sig gøre pga. Corona-restriktionerne. Vi håber, at restriktionerne
bliver lempeligere i løbet af 2021, så vi igen kan besøge plejehjemmene.

Madservice
Ældrerådet har pga. Covid-19 restriktionerne i 2020, kun deltaget i 3 ud af 4 prøvespisninger hos
Madservice.
Det Danske Madhus, der leverer mad til de visiterede borgere, der har valgt fritvalgsordningen,
deltog som gæst på Ældrerådsmødet den 19. oktober 2020. Evalueringen af de retter vi fik med
hjem til prøvespisning, var stort set, at de smagte godt, men manglede duft.

Ensomhed
Ældrerådet værdsætter ansættelsen af den nye trivselskonsulent i forbindelse med ensomhedspakken.
Rådet ser frem til et konstruktivt samarbejde om det Gode og Værdige Ældreliv, og lægger vægt på, at
konsulenten – udover de plejekrævende ældre – også ser på trivsel hos pårørende, såvel som hos de
selvhjulpne ældre.

Kulturpakken for Ældre
Ældrerådet har med stor tilfredshed bemærket, at Ældre- og Sundhedsudvalget har vedtaget at
sætte fokus på ældrekultur i 2021 og 2022 gennem beslutningen om Kulturpakker for Ældre. Rådet
værdsætter specielt, at oplægget lægger vægt på samskabelse og inddragelse på tværs af de
politiske udvalg.

Teknik og Miljø - Dialogforum for Færdselssikkerhed
Rådet deltager i Dialogforum for Færdselssikkerhed, hvor det foreslår væsentlig større
opmærksomhed på færdselssikkerhed for det stigende antal ældre trafikanter. Rådet foreslår
fortsat, at arbejdet med infrastrukturplanen udvides til at omfatte alle større byer i Kalundborg
Kommune.

Kultur og Fritid - Ældreidræt
Ældrerådet afventer fortsat færdiggørelsen af Idrætsstrategien for Kalundborg Kommune. Med
henvisning til Strategi for det Gode og Værdige Ældreliv ønskes øget fokus på ældres behov for
aktivitet og bevægelse.
Rådet støtter, at Kalundborg Kommune bliver visionskommune i projektet ”Bevæg dig for livet”,
og ser med tilfredshed, at Ældre- og Sundhedsudvalget deltager aktivt. Men Ældrerådet savner
øget fokus på ældres behov og forventer, at også repræsentanter fra Ældrerådet og det lokale
foreningsliv indgår i den foreslåede styregruppe.
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Ældrerådet har afgivet høringssvar ang. følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensomhed på ældreområdet
Akutpladser i Kalundborg Kommune
Tilsynspolitik 2020 for tilbud efter Servicelovens §§83 og 83a
Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt
træning m.m. efter Serviceloven
Mobil blodprøvetagning
Demenshandleplan 2020
Om- og tilbygning af træningsfaciliteter i Høng
Ansøgning til pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2021
Kvalitetsstandarder 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp, forebyggende besøg samt
træning m.m. efter Serviceloven
Kulturpakker for ældre
Budget 2021

I forlængelse af bl.a. høringssvarene er der nedsat arbejdsgrupper indenfor følgende
emneområder:
• Ældreboliger
• Ensomhed
• Valgudvalg
• Temadage

Temadage
De meget populære temadage har Ældrerådet desværre ikke kunne gennemføre på grund af
Corona- situationen men håber på, at traditionen kan genoptages i 2021.

Borgerhenvendelser
I løbet af 2020 har Ældrerådet modtaget flere borgerhenvendelser, som har handlet om alt fra
klager vedr. besøgsrestriktionen til fodbeklædning ifm. hjemmepleje. Alle er videresendt til rette
instanser.

Danske Ældreråd – medlemskab, viden og erfaringsudveksling
Danske Ældreråd er en Landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne.
Formålet er at varetage ældrerådenes interesser, at styrke og videreudvikle ældrerådenes
kompetencer samt at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.
Kalundborg Ældreråd bliver i høj grad inspireret af Danske Ældreråds nyhedsbreve og andre
aktiviteter, men også her har der været begrænset aktivitet på grund af mange aflysninger.
Nyhedsbrevene udkommer fortsat og i forbindelse med, at Kommunalbestyrelsen godkendte
Ældrerådets forslag om fremmødevalg blev Martin Damm interviewet og citeret i nyhedsbrevet og
Ældrerådet modtog lykønskninger og stor anerkendelse fra Danske Ældreråd.

Til slut…
Samarbejdet med udvalg og administrationen har været positivt, tak for det. Men der er plads til
forbedring af formidling af synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om
lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Ældrerådet ser frem til og forventer, at det bl.a.
kommer til at ske i forbindelse med udmøntningen af ”Kalundborg som Visions Kommune, Bevæg
dig for livet” og opgaverne vedr. ensomhed og det nye plejecenter i Syd.
Tak til de administrative medarbejdere, der altid har været klar til at gæste ældrerådsmøderne,
når der har været behov for uddybning eller øget viden om emner på Ældrerådets dagsorden.
Ældrerådet sætter stor pris på den professionelle sekretærbistand, vi har modtaget i 2020. Tak.
Denne årsberetning er udarbejdet af Kalundborg Ældreråd med ældrerådsmedlemmernes
personlige indlæg.
Årsberetningen er godkendt på ældrerådsmødet den 8. februar 2021.
Birthe Bækman - formand for Kalundborg Ældreråd
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Fordelingsliste
Borgmesteren
Kommunalbestyrelsens medlemmer
Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen
Direktør Søren Ole Sørensen
Direktør Michel van der Linden
Sundheds- og Myndighedschef Ann-Charlotte Nør-Pedersen
Centercheferne på plejecentrene
Kommunens biblioteker
Danske Ældreråd
Regionsældrerådet
Nordvestnyt
Ugeavisen (Høng redaktionen)
Sjællandske
Kalundborgnyt
Holbæk Ældreråd
Odsherred Ældreråd
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