Ældrerådets årsberetning 2021
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 kan ses på Kalundborg Kommunes hjemmeside
www.kalundborg.dk under politik, dagsordener og referater.
I årsberetningen er det 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
Dennis Dinesen
Ditte Schwartzbach
Freddie Madsen
Jytte Pedersen
Jørgen Rasmussen
Karen Støve Petersen
Knud Kierkegaard
Mogens Dyhr-Nielsen

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 og Jernholtparken

Ældrerådet har i 2021 holdt 10 ordinære møder (heraf 2 som virtuelt møde), 1 ekstraordinært
budgetmøde, 1 dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget og 2
dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, hvoraf 1 møde blev afholdt på Rørmosecenteret.
1 planlagt ældrerådsmøde, 1 cafémøde og informationsmøde for nye pensionister blev aflyst pga.
Corona.
Ældrerådet holder normalt ordinært møde på Rådhuset, Holbækvej 141B i Kalundborg, dog
har 2 møder været afholdt i Ubby Forsamlingshus.
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Kort omtale af nogle af de emner, Ældrerådet har behandlet
Ældrerådsvalg
Den 16. november 2021 gennemførtes for første gang ældrerådsvalg i kommunen som fremmødevalg,
med 15.712 stemmeberettigede vælgere, samtidig og i forbindelse med valget til kommune og region,
hvortil der var ca. 39.000 stemmeberettigede.
Ældrerådet har haft nedsat et valgudvalg, der har udarbejdet en drejebog og tidsplan,
herunder arbejdsfordelingen: Valgsekretariatet, valgudvalget og fælles opgaver, og som i
samarbejde med valgsekretariatet har gennemført ældrerådsvalget med 75 valgtilforordnede.
Den lettere adgang for vælgerne til at afgive deres stemme til ældrerådsvalget samtidig med
de øvrige to valg, herunder tillige afstemning pr brev, har medført en væsentlig højere
stemmeprocent. En stigning fra 41,9 i 2017 til 59,4 i 2021 på trods af Corona-situationen.
Problemer med kun 1 stemmeboks på hvert afstemningssted medførte større køer, hvorved
flere vælgere forlod lokalet uden at afgive stemme til ældrerådet. Det var ikke tilfredsstillende,
når der til de 2 øvrige valg var 8 valgbokse, hvor den ene var til kørestol.

Regionsældrerådet
Der har i 2021 været afholdt 2 møder. 2 møder er aflyst pga. Corona-situationen.
Emner bl.a. Corona-situationen, ny sundhedsaftale, sundhedshuse, rekruttering af sygeplejersker, sund
aldring og seniorliv, praksisplanen, ny aftale om lægevagten.

Kalundborg Kommunes budget 2022
Ældrerådet så med tilfredshed at der afsættes øgede midler til de kommende udfordringer i den voksende
ældresektor. Rådet støtter udbygning af demenscenteret i Rørmosecentret. Rådet ønsker, at det
nuværende budget på 5,1 mio. kr. til bedre bemanding i ældreplejen fastholdes. Og at transportudgifter i
forbindelse med genoptræning dækkes af kommunen. Rådet har opfordret Kommunalbestyrelsen til at
foretage en opdatering af den kommunale udviklingsstrategi med synlige, målbare indsatser for ældre. Plus
en handleplan, der viser, hvordan man vil nå disse mål.

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.
Ældrerådets overvejelser om at forbedre samspillet mellem Kommunalbestyrelsen, udvalg, Ældreråd
og borgere har ført til gentagende opfordringer om en samarbejdsform med opgaveudvalg i
forbindelse med projekter, hvor Ældrerådet kan byde ind med viden. Rådet har på dialogmøder med
Ældre- og Sundhedsudvalget 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 2021 har Ældrerådet haft mulighed for at fremlægge/diskutere de af Ældrerådet
fremlagte emner.
Ældrerådet har opfordret udvalgene til at bruge dialogmøderne til at fremkomme med emner, som
de har behov for at fremlægge/diskutere med Ældrerådet og dermed udnytte Ældrerådets viden på
bedste måde.
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Genbrugspladser
Ældrerådet har i samarbejde med affaldsselskabet ARGO sørget for, at det bliver nemmere for de ældre at
aflevere jernaffald og aviser på genbrugspladserne i Kalundborg Kommune.

Projektgrupper
Rådet er repræsenteret i styregruppen for projektet Ensomhedsindsatsen. Ældrerådet fik på trods af
gentagne opfordringer ikke plads i Styregruppen for projektet Bevæg DIG For Livet, men høres i
forbindelse med projektets handleplaner.

Det gode og værdige ældre liv
Covid-19 og de ældre
Ældrerådet har også i år haft stor fokus på Covid-19 situationen og følger 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 håbet på at afholde ældrerådsmøder på de fleste plejehjem i løbet af året. Dette
kunne desværre ikke lade sig gøre pga. Corona-restriktionerne. Vi håber, at det bliver
muligt i 2022.

Madservice
Ældrerådet deltager med 3 repræsentanter til prøvespisning hos Madservice 4 gange om året. I
2021 blev 2 af prøvespisningerne aflyst pga. Corona. Prøvespisningen er en god mulighed for at
smage på den mad, som pensionister over 65 år, førtidspensionister, samt borgere der
midlertidigt ikke selv kan lave mad, kan få bragt ud efter henvisning fra visitationen.

Ensomhed
Ensomhedsindsatsen er i proces og Ældrerådet er en del af projektets styregruppe.

Kulturpakker 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 byer i Kalundborg
Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget (TMU)
Ældrerådet har foreslået, at TMU styrker indsatserne for de ældre, der ønsker at flytte i en seniorvenlig
mindre bolig. Der er afholdt et dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget samt et møde i Dialogforum for
Færdselssikkerhed den 27/5-21. Det planlagte møde i november blev aflyst af udvalgsformanden, da der
ikke var sket noget nyt siden sidste møde. Ældrerådets indlæg og forslag vedrørende parkeringsforhold og
infrastrukturplaner i Kalundborg, samt trafiksikkerhed i kommunens centerbyer har ikke ført til noget
konkret resultat.

Kultur og Fritidsudvalget (KFU)
Ældrerådet har foreslået øget fokus på alle ældres behov for bevægelse-, kultur- og fritidsaktiviteter. Rådet
har med tilfredshed fulgt KFU’s udrulning af kulturpakker for ældre i samarbejde med Ældre- og
Sundhedsudvalget. Med hensyn til iværksættelse af visionsprojektet ”Bevæg dig for Livet” beklager rådet,
at det ikke har fået plads i projektets politiske udvalg. Det er Rådets opfattelse, at projektet har afgørende
betydning for Strategien for det Gode og Værdige Ældreliv.
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Ældrerådet har afgivet høringssvar ang. følgende emner:
•
•
•
•
•

Proces for opførelse af nye plejehjem i den sydlige del af kommunen
Udbud af voksen- og børnebleer 2021
Udbud af ortopædisk fodtøj og individuelt tilpassede fodindlæg
Kørsel med Flexhandicap for bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede
Budget 2022

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

Folkemøde
Lørdag den 28. august deltog medlemmer af Ældrerådet i Folkemødet i Høng med stor succes.
Mange kiggede ind og hørte om Ældrerådets arbejde, og om valg til Ældrerådet den 16. november 2021,
der for første gang i Kalundborg Kommune afholdes som fremmødevalg.

Temadage
Ældrerådet har afholdt to temadage i oktober med fokus på ældreområdet. Det foregik i Ubby
Forsamlingshus, som ligger midt i Kalundborg Kommune, og som fungerer rigtigt godt til formålet.
Ældrerådsformand Birthe Bækman bød velkommen, og gav efterfølgende en orientering om Ældrerådets
arbejde og om det forestående ældrerådsvalg, som for første gang i Kalundborg Kommune foregår som
fremmødevalg.
Inden frokost hørte vi den 6. oktober Erik Lindsø med foredraget ”Humor som medicin”, og den 14.
oktober hørte vi Dieter Betz med foredraget ”60 års eventyr på vinger”. Som afslutning på begge dage
havde vi fællessang med Troels Christensen.

Borgerhenvendelser
I løbet af 2021 har Ældrerådet modtaget ganske få borgerhenvendelser. 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.

Fra Ældreråd til Seniorråd
Ældrerådet bliver ofte forvekslet med Ældresagen, hvorfor rådet har ønsket at ændre navn til
Seniorråd. En vedtægtsændring er sendt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Til slut…
De mest synlige resultater, Ældrerådet har opnået i 2021, er en ændring af proceduren for
høringssvar, gennemførelse af fremmødevalg og navneændring fra Ældreråd til Seniorråd. Hertil
kommer naturligvis de løbende fokusområder som fremgår af referaterne fra ældrerådsmøderne.
Ældrerådet har deltaget i diverse spørgeskemaundersøgelser fra Danske Ældreråd bl.a. vedr.
Boligstrategi for Ældreboliger, Ældrerådsvalg og lignende.
Social- og ældreminister Astrid Krag inviterede den 18. juni til et virtuelt temamøde med
overskriften, ”Omsorg og nærvær”. Borgmester Martin Damm, direktør Søren Ole Sørensen,
formand for Ældre-og Sundhedsudvalget Peter Jacobsen og ældrerådsformand Birthe Bækman
deltog sammen med tre andre kommuner.
Perioden 2017-2021 har budt på flere uforudsete udfordringer i form af et formandsskifte, Coronaudfordringerne og et par udskiftninger af medlemmerne.
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Tak til Kommunalbestyrelsen og 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 har sat stor pris på den professionelle sekretærbistand, vi har modtaget i hele perioden. Tak.
Med udgangen af 2021 er den 4-årige periode 2017-2021 slut for det nuværende Ældreråd og et nyt
Ældreråd er valgt.
Denne årsberetning er udarbejdet af Kalundborg Ældreråd med ældrerådsmedlemmernes
personlige indlæg.
Årsberetningen er godkendt på ældrerådsmødet den 6. december 2021.
Birthe Bækman - formand for Kalundborg Ældreråd
Fordelingsliste
Borgmesteren
Kommunalbestyrelsens medlemmer
Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen
Direktør Søren Ole Sørensen
Direktør Michel van der Linden
Plan, Byg og Miljøchef Christian Sabber
Chef for Vej, Ejendom og Affald Lone Himmelstrup
Sundheds- og Myndighedschef Ann-Charlotte Nør-Pedersen
Centercheferne på plejecentrene
Danske Ældreråd
Regionsældrerådet
Nordvestnyt
Ugeavisen (Høng redaktionen)
Sjællandske
Ugeavisen Kalundborg
Holbæk Ældreråd
Odsherred Ældreråd
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