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Om Seniorrådet
Seniorrådet rådgiver byrådet i ældre-politiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgerne og kommunen om lokalpolitiske spørgsmål,
der vedrører de ældre. Seniorrådet har ikke beslutningskompetence, men er
rådgivende.
Referaterne fra årets møder i Seniorrådet findes på Køge
Kommunes hjemmeside www.koege.dk, under Ældre, Politik og råd,
Seniorråd. Her kan man finde oplysninger om de emner Seniorrådet har haft
på dagsordenen i årets løb. I årsberetningen er det således kun et udpluk af
de emner Seniorrådet har behandlet, der er omtalt.
Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed og Seniorrådets
arbejdsområde er lovfæstet i lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område.

Køge Seniorråd 2021 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)
herunder 1 medlem i regionens Patientindragelsesudvalg (PIU) og 1 medlem i
Forretningsudvalget
• Kommunens plejecentre som kontaktpersoner
• Frivilligrådet
• Busgruppen / kollektiv trafik
• Madudvalget
• Valgudvalg vedr. seniorrådsvalg

Corona
Vores arbejde i 2021 – har ligesom i det øvrige land - været påvirket af Corona
pandemien. Nedlukning og restriktioner har betydet at flere planlagte aktiviteter har
måtte udskydes eller helt aflyses. Ligesom mødeaktiviteten har været påvirket. Trods
det, er det dog alligevel lykkedes at få gennemført en række initiativer som beskrevet
nedenfor.

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 iværksat 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
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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. På grund af Corona pandemien blev
den oprindelige præsentation i november 2020 aflyst, og projektet måtte gemmes
indtil videre.

Fra ferniseringen på Fortællinger fra de ældre i Køge: (f.v.: Inger Hörup, Astrid Krag, Nadia Sandberg,
Bent Sten Andersen)

'Fortællinger' blev endeligt udstillet i Køge i september 2021 under stor festivitas.
Ældre- og sundhedsminister Astrid Krag og formand for Køges Ældre- og
sundhedsudvalg åbnede udstillingen, som omkring 60 borgere havde fundet vej til.
Flere af de interviewede ældre deltog, og en af dem, 83-årige Inger Hörup blev
interviewet live af Dagbladets chefredaktør Katrine Wied, og fortalte bl.a. at hun var
glad og stolt over at deltage i projektet. Alle var begejstrede for udstillingen, og
samtalerne gik livligt, mens gæsterne nød et glas vin og de gode hjemmelavede
chokolade kager.

Der lyttes interesseret til Ældre- og sundhedsminister Astrid Krag
Senere gentages succesen andre steder i kommunen,idet udstillingen som
vandreudstilling flytter rundt på plejecentrene efter tur, så alle har mulighed for at se
de fine portrætter af de ældre i Køge.
I skrivende stund arbejder et lille udvalg i seniorrådet på at fremtidssikre projektet,
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idet portrætfotos og interviews samles i en bog som vi håber kan distribueres til alle
deltagende borgere samt andre relevante modtagere i Køge og omegn, særligt
politikere, forvaltning og fageksperter indenfor ældre-og sundhedsområdet. Bogen
forventes klar til distribution inden jul 2021.

Årsberetning 2021
Møder
Seniorrådet har i 2021 holdt 10 ordinære møder, heraf 1 virtuelt, og
dialog/budgetmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget. Seniorrådet holder normalt
møde på Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge.
Medlemmer af de forskellige aktivitetsudvalg har herudover afholdt møder efter
behov, ligesom medlemmer har deltaget i møder og seminarer i Regionsældrerådet,
Danske Ældreråd og andre fora.
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
Endelig – fremmøde valg! Tak for det.
Så lykkedes det: valget til Køge Seniorråd gennemførtes som fremmøde valg
samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget 16. november 2021.
Seniorrådet har gennem det seneste år – og også tidligere – argumenteret for at
valget til rådet skulle gennemføres som fremmøde valg, hvor de ældre medborgere
60+ får tilsendt et valgkort, som de medbringer til valgstederne når de afgiver deres
stemme. Fuldstændigt på samme måde som til de andre valg, og ligesom i mange
andre kommuner.
Erfaringen fra tidligere valg viser nemlig, at fremmøde valg giver en højere stemme
procent end andre valg former, og dermed bredere tilslutning til seniorrådet og de
valgte kandidater. Kort og godt er det en langt bedre og mere demokratisk løsning,
som da også anbefales af såvel Regionsældrerådet som af Danske Ældreråd.
Undersøgelser af det senest afholdte ældreråds valg på landsplan viser, at fremmøde
valg på samme dag som kommunalvalget giver en markant højere valgdeltagelse end
både digitalt valg og brevstemmevalg. Den gennemsnitlige stemmeprocent for
fremmøde valg 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.
Køge Seniorråd takker byrådet i Køge for at have truffet beslutning om fremmøde
valg fra i år, og er glade for at hjælpe til i processen, bl.a. som tilforordnede på
valgdagen. Seniorrådet har – i parentes bemærket – rekrutteret 48 seniorer som
tilforordnede på de 16 valgsteder i Køge Kommune, hvilket var Byrådets betingelse,
for at vi kunne få fremmøde valg.
Desværre måtte vi efterfølgende konstatere at kommunens indsats for at promovere
seniorrådsvalget lod meget tilbage at ønske.
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Budget
Seniorrådets høringssvar vedrørende budgetperioden 2022 – 2025
• Det specialiserede område
Det fremgår af budgetforslaget, at Køge kommune som øvrige kommuner – mod
forventning – ikke via økonomiaftalen er blevet kompenseret for bl.a. merudgifter på
det specialiserede område. Konsekvensen er, at budgettet er tillagt merudgifterne
svarende til i gennemsnit 31 mio. årligt. I 2022 er der ikke i budgettet lagt op til
kompenserende besparelser for denne merudgift. Såfremt Byrådet i forbindelse med
behandlingen og vedtagelsen af budgettet – som ligger efter udløb af høringsfristen –
beslutter besparelser, vil Seniorrådet kraftigt henstille, at dette ikke sker ved
reduktioner af serviceydelserne på ældreområdet. Seniorrådet forventer selvfølgelig
også i givet fald at blive hørt i forbindelse hermed.
• Borgerrådgiver
I marts 2021 fremsendte Seniorrådet i fællesskab med Ældre Sagen og Faglige
Seniorer en begrundet opfordring til Køge Byråd om at oprette en borgerrådgiver
funktion. Tidspunktet var velvalgt, da der i finansloven for 2021 var afsat et
betragteligt millionbeløb i en pulje til formålet. Stor var vores undren, og også
ærgrelse, over den politiske beslutning om ikke at søge puljemidlerne inden
ansøgningsfristens udløb, og dermed også afskrive sig muligheden for at få afprøvet
en borgerrådgiver helt gratis. Især også når erfaringerne fra de mange kommuner,
som allerede har en borgerrådgiver, er klart positive.
Seniorrådet anerkender, at det er positivt at forvaltningen arbejder med at forbedre
sagsbehandlingen og borgerbetjeningen, men det kan ikke erstatte en borgerrådgiver.
En uafhængig borgerrådgiver er et supplement, som kan gå ind i de situationer, hvor
dialogen eller hjælpeforanstaltningerne er kørt helt skævt.

Læserbrev i Dagbladet
En borgerrådgiver funktion er ikke en universal løsning, men den giver ansøgere,
modtagere af hjælp og pårørende mulighed for en uvildig ”second opinion”. Dermed
undgås måske også nogle af de uheldige forløb, som der indimellem – også i Køge KØGE SENIORRÅD – ÅRSBERETNING 2021
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kan læses om i dagspressen. Det er i alles interesse.
Seniorrådet vil derfor – i øvrigt i lighed med de øvrige råd – stærkt anbefale at der i
budget 2022 afsættes midler til ansættelse af en borgerrådgiver.
Desværre lykkedes det ikke at få penge til en borgerrådgiver i det vedtagne budget
2022. Dog er forligspartierne i den indgået budgetaftale blevet enige om at overveje
muligheden for at søge om midler til en borgerrådgiver fra den forventede statslige
pulje i 2022. Det vil vi fra Seniorrådet følge tæt op på i det kommende år.
• Ældrepleje
Seniorrådet noterer sig, at de afsatte puljemidler til en værdig ældrepleje gennem
bedre bemanding i hjemmeplejen er omlagt til bloktilskud, og forventer at beløbet
fortsat krone for krone anvendes til det oprindelige formål.
Endvidere er det positivt, at det i udvalgsbemærkningerne fremhæves, at det er
vigtigt som opfølgning af Ældretopmødet i 2020, at videreudvikle ældreplejen, hvor
borgernes behov er i centrum. Seniorrådet er helt enige i vigtigheden af dette, og
stiller sig meget gerne til rådighed i det videre arbejde.

Projektgrupper
Ældrepolitisk gruppe
Gruppen, som består af to medlemmer fra hver af de tre organisationer Køge
Seniorråd, ÆldreSagen Køge/Skovbo og Faglige Seniorer, har taget den første sag op
ved en fælles henvendelse til Byrådet, hvor vi anbefaler at Køge Kommune ligesom en
række andre kommuner opretter en borgerrådgiver funktion. 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.
Endvidere afholdt netværksgruppen den 25. oktober 2021 et ældrepolitisk
vælgermøde op til kommunalvalget, hvor alle de opstillingsberettigede partier – på
nær Alternativet – deltog. Som noget nyt blev vælgermødet afviklet så vælgerne fik
mulighed for at stille spørgsmål til den enkelte politiker i mindre grupper.
Godt 100 vælgere mødte op. Efter et indledende oplæg fra de 10 politikere i panelet
blev politikerne rundsendt enkeltvis til de 10 borde, og den politiske speed dating gik i
gang. Politikerne skiftede bord hvert kvarter og ud fra den livlige spørgelyst og dialog
ved bordene og de efterfølgende positive tilbagemeldinger både fra politikerne og de
fremmødte vælgere kan det konstateres, at den nye valgte mødeform var en succes.
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
være idrætsaktive i 2025, selvfølgelig med særlig opmærksomhed på befolkningen på
60+.
Seniorrådets Informationshæfte
I begyndelsen af 2020 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.
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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, og der er
således fortsat et mindre antal hæfter til rådighed. 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 visse
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
I forhold til plejehjems beboerne leveres hovedmåltidet 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.
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
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
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● Træning og rehabilitering
● Nøglecylinder
● Og mange flere …

Borgerhenvendelser
I løbet af 2021 har Seniorrådet modtaget flere borgerhenvendelser, som Seniorrådet
har drøftet og i nogle tilfælde formidlet til videre behandling. De har bl. a. handlet om:
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.

Socialt samvær
Køge Seniorråd afholder en del ordinære møder ligesom de forskellige
aktivitetsgrupper afholder møder efter behov. I 2021 har der været travlt med de
mange forskellige opgaver, og møderne har alle være præget af en positiv
samarbejdsvilje, og lyst til at gøre den nødvendige indsats. For at styrke samarbejdet
og motivationen i rådet, har der dog også været plads til lidt socialt samvær, og rådet
har således afholdt 2 fælles frokoster i løbet af året.

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 Trine Fjalar Andersen. Stort tak.
Mange af seniorrådets medlemmer takker af med udgangen af denne periode, og vi
benytter lejligheden til at sige tak for godt samarbejde og en god indsats også til dem.
Det drejer sig om: Nadia Sandberg, Britta Nørregaard, John Jensen, Jonny Jarndorf.
Jan Munk, Arne Sørensen, og Frank R. Taarup. Margrethe Pedersen og Grethe Hansen
fortsætter deres gode arbejde i den kommende periode 2022-2025, sammen med 7
nyvalgte medlemmer. Vi ønsker dem alle held og lykke.
Denne årsberetning er udarbejdet af Køge Seniorråd med medlemmernes personlige
indlæg. Årsberetningen er godkendt på seniorrådsmødet den 9. december 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
Andre kommunale råd og institutioner
Danske Ældreråd
Regionsældrerådet
www.koege.dk
Samarbejdspartnere:
Faglige Seniorer
ÆldreSagen Køge og Skovbo
Personlig distribution til Seniorrådets kontakter
Pressen:
Dagbladet
Radio Køge
Ugeavisen Køge
Sydkysten
Midtsjællands Avis/Heden
Køge.nu
Køge Netavis
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