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Ældrerådets årsberetning 2019
Ældrerådets arbejdsområde er lovfæstet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område.

Referaterne fra årets møder i Ældrerådet, er at finde på Kalundborg Kommunes hjemmeside
www.kalundborg.dk 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 er dermed omfattet af forvaltningsloven og 
offentlighedsloven (tavshedspligt i visse sager samt regler om inhabilitet). 

Ældrerådet består af 13 medlemmer (i alfabetisk rækkefølge)
Bente Andersen (blev valgt som næstformand den 29/3-19)
Bente Jensen (indtrådte den 28/2-19)
Birthe Bækman (blev valgt som formand den 29/3-19)
Birthe Marie Hansen
Claus Kenneth Lund (suppleant Dennis Dinesen har deltaget i møderne siden den 27/9-19)
Ditte Schwartzbach
Freddie Madsen
Jytte Pedersen
Jørgen Rasmussen
Karen Støve Petersen
Knud Kierkegaard (repræsentant i Regionsældrerådet)
Mogens Dyhr-Nielsen
Stig Hother Hansen

Ældrerådet er repræsenteret i:
 Regionsældrerådet
 Dialogforum for Færdselssikkerhed
 Trafikfølgegruppen
 Arbejdsgruppe til planlægning af dialog-/temamøde med patientforeninger
 Referencegruppe – Udkørende Geriatrisk Team
 Projektgruppe for nyt bevægelseshus i Høng
 Kommunens plejecentre som kontaktpersoner

Ældrerådet har i 2019 holdt 11 ordinære møder, 1 ekstraordinært møde og 3 dialogmøder. 
Heraf var 2 dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget og 1 dialogmøde med Teknik- og 
Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Det skal bemærkes, at en del af sagerne har været behandlet på flere møder, ligesom de 
første 7 punkter på dagsordenen er faste, nemlig:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referatet fra det foregående møde
3. Meddelelser fra formand og næstformand
4. Meddelelser fra medlemmerne
5. Meddelelser fra kontaktpersoner på plejecentrene
6. Meddelelser fra sekretariatet og
7. Meddelelser fra Regionsældrerådet. 

http://www.kalundborg.dk/
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Herudover er sidste punkt på dagsordenen "Eventuelt" også et fast punkt.

Ældrerådet har i årets løb holdt møder på Rådhuset, Holbækvej 141B i Kalundborg samt 2 
møder på hhv. Sejerø Plejecenter og i Svallerup Forsamlingshus.

Kort omtale af et udpluk af de emner, Ældrerådet har 
arbejdet med 

Værdighedspolitik 2018-2021
Værdighedspolitikken 2018 - 2021 består af 7 fokusområder, hvor de 5 første er overskrifter, 
som er defineret i Ældre- og Sundhedsministeriets vejledning til værdighedspolitikken:
• Livskvalitet
• Selvbestemmelse
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
• Mad og ernæring
• En værdig død
• Fremtidens boliger for ældre
• Pårørende

Efterfølgende har Sundheds- og Ældreministeriet tilføjet, at politikken også skal omhandle 
overskriften "ensomhed".

Ældrerådet har taget Kalundborg Kommunes Værdighedspolitik til efterretning med den 
bemærkning, at værdighedspolitikken bør følges op med en konkret handleplan.

Handleplan for Det gode og værdige ældreliv: Aktivitet og bevægelse
De 3 fokusområder er: 
1. Alle ældre skal have mulighed for at leve et aktivt liv 
2. Ildsjæle skal understøttes og anerkendes 
3. De mange tilbud om aktivitet og bevægelse, der eksisterer for ældre, skal synliggøres

Ældrerådet har taget orienteringen til efterretning.

Kommunal idrætsstrategi med tilhørende handleplaner
Den kommunale idrætsstrategi indeholder indsatsområdet ”bredde-, senior- og handicapidræt” 
bl.a. med formål om at sætte øget fokus på senioridræt.

Ældrerådet har fundet, at ældres behov for aktivitet og bevægelse er for svagt prioriteret og 
bemærker, at den godkendte handleplan mangler konkrete indsatser overfor den selvhjulpne 
gruppe af ældre. 

Sundhedsaftale 2019-2023 
Sundhedsaftalen handler om ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” og de opgaver, 
som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale 
tilbud.
Region Sjællands vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren om bedre 
sundhed”. Ambitionen er, at man sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst 
muligt til at opnå bedre sundhed. På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der 
formuleret fire regionale mål: 
• Fælles om borgerens livsudfordringer 
• Tryghed og mestring i eget hjem 
• Effektiv forebyggelse – sunde borgere 
• Mental sundhed og psykisk trivsel

Ældrerådet har støttet Regionsældrerådets udførlige høringssvar.
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Udviklingsstrategi
I infrastrukturplanen gives et overblik over den igangværende udvikling og sammenhænge i 
byerne. Der ses på både fremkommelighed af biltrafik, erhvervstrafik, offentlig transport, gang- 
og cykelstiforbindelser, parkeringsmuligheder, byfortætning og byomdannelse.
Ældrerådet har i kommentar fremhævet vigtigheden af, at både raske og udsatte ældres 
trafiksikkerhed skal indgå i den kommende strukturplan.

Budget 2020
Det administrative budget er et teknisk budget, som bygger på fremskrivningen af sidste års 
budgetforudsætninger, korrigeret for bl.a. demografi og ny lovgivning, samt konsekvenserne af 
økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det administrative budgets rammer og udfordringer 
er nærmere beskrevet i Perspektivnotatet. Det administrative budget er samtidigt et oplæg til 
den politiske proces, der skal føre frem til vedtagelsen af det endelige budget for 2020-2023.
Ældrerådet har i høringssvar fremhævet at:
• Det politisk vedtagne budget bør fremover indeholde et borgervenligt sammendrag
• Budgetposterne bør fremover afspejle ældre- og sundhedssektorens vækst og de konkrete 

lokale forhold og behov i hele Kalundborg kommune.
• Personalereduktionerne bør fremover standses
• Besparelser må kompenseres med konkrete alternativer.

Madservice
Ældrerådet har i 2019 haft 4 prøvespisninger hos Madservice, hvor forskellige medlemmer af 
rådet har prøvesmagt maden.
Herudover har 2 af rådets medlemmer fået leveret maden hjemme fra Madservice, og 
prøvesmagt maden, som er lig med den de ældre også får leveret.
Bedømmelsen af prøvesmagningerne har været vedlagt som bilag til Ældrerådets møder.

Temadage
Ældrerådet har afholdt 2 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. 
Ældrerådets formand Birthe Bækman bød velkommen, og orienterede om ældrerådet i 
Kalundborg kommune.
Derefter orienterede Rene Bergmann, Region Sjælland om, hvad der sker når man ringer 112.
Inden frokost hørte vi Steffen Egede Glahn med foredraget” Fra jægerkorps til prædikestol”.
Som afslutning på dagen var der dejlig fællessang med Johannes K. Neergaard.

Akutpladser
Ældrerådet har i 2019 haft akutpladser og midlertidige pladser på dagsordenen og har sendt 
bemærkninger til Ældre- og Sundhedsudvalget herom.

Borgerhenvendelser
Ældrerådet kan ikke behandle enkeltsager, men vedrører henvendelsen et emne af almen eller 
principiel interesse tager vi det gerne op ved dialogmøder eller direkte til administrationen.
I årets løb har flere borgerhenvendelser givet anledning til behandling i Ældrerådet.

Brandsikkerhed på Plejehjem
På opfordring er det oplyst, at der foretages brandsyn 1 gang årligt på plejeinstitutioner med 
flere end 10 pladser.
Ansvaret for installationer og udstyr til brandsikring påhviler ejer af ejendommen. Ældrerådet 
efterspørger en oversigt over, hvilke plejeinstitutioner, der er ejet af kommunen eller et 
boligselskab.
Brandøvelse påhviler institutionen. Omfanget af øvelser undersøges af Ældrerådets 
kontaktpersoner.
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Ældrerådsvalg
Ældrerådet har et stort ønske om, at ældrerådsvalget i 2021 gennemføres som et 
fremmødevalg, der vil give borgerne lettere adgang til at afgive deres stemme samtidig med 
øvrige valghandlinger. 
Det vil give en noget højere valgdeltagelse, en væsentlig højere stemmeprocent og en bredere 
borgerrepræsentation. 
Nabokommunerne Odsherred, Holbæk, Sorø og Ringsted, der afholder fremmødevalg, har 
stemmeprocenter, der er op til 28 % højere end Kalundborg Kommune.
Ældrerådet har fremsendt et forslag om fremmødevalg til Kommunalbestyrelsen og håber på 
positiv respons.

Plejecentre og Ældrerådet
Ældrerådet er repræsenteret ved en kontaktperson på alle kommunens plejecentre.
Det betyder, at kontaktpersonerne er i jævnlig kontakt med plejecentrene, og at de ofte 
inviteres til at deltage i plejecentrenes arrangementer, blandt andet til de informationsmøder 
de fleste plejecentre afholder for pårørende (erstatter de tidligere pårørenderåd).
Ældrerådet har i 2019 afholdt ældrerådsmøde på Sejerø og planlægger at nå rundt på flere 
andre plejecentre i løbet af 2020.

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 deltager 
aktivt i relevante for- og næstformandsmøder, temadage, konferencer og 
repræsentantskabsmøde med det klare formål, at være godt klædt på til samarbejdet med 
kommunalbestyrelse, udvalg og administrationen.

Til slut…
Samarbejdet med udvalg og administrationen har været positivt, tak for det.
En ekstra 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 2019. Tak.

Ældrerådet ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2020 og opfordrer Kommunalbestyrelsen, 
udvalg og administrationen til at udvide samarbejdet i form af større medinddragelse af 
borgere og Ældrerådet.

Denne årsberetning er udarbejdet af Kalundborg Ældreråd med ældrerådsmedlemmernes 
personlige indlæg.

Årsberetningen er godkendt på ældrerådsmødet den 17. februar 2020.

Birthe Bækman
Formand
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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