
Ældrerådet i Holbæk 
Kommune

https://youtu.be/FVLKlW7ttU0

https://youtu.be/FVLKlW7ttU0


•  Når jeg bliver gammel

•  Om Holbæk Ældreråd

•  Ældrerådet  arbejder for dig

•  Værdighed i Ældreplejen

•  Om sundhed 

•  Boliger t il de ældre

•  Kultur – liv og glæde

•  Trafik

 

– på r et te spor

•  Akt iviteter for ældre

•  Den frivillige indsats

•  Hvem er vi

•  Vi er ikke alene

HOLBÆK



Temadag om samarbejdsrelationer

• Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i 
kommunerne

• Ældrerådenes og kommunernes syn på, hvad der kendetegner det gode 
samarbejde

• Opgaven er at fortælle om samarbejdsrelationer: 
• hvorfor det gode samarbejde er vigtigt, 

• hvordan det lykkes samt 

• hvilke resultater det medfører for kommunens ældre.



Hvem – hvad – hvor?

• Hvordan ser vores ældreråd ud

• Ældrerådets forskellige roller

• Hvem samarbejder vi med i 
kommunen?

• Hvordan samarbejder vi?

• Hvad har vi opnået?



Om Holbæk kommune -
vores forudsætninger og udfordringer 
i samarbejdet

En sammenlægning af 5 kommuner:

Svinninge, Tornved, Holbæk, Tølløse, Jernløse

Antal borgere 2120: 71.660

Heraf  60 år 19.851

60-79 16.585

80 - 3.266

Udfordringerne :

Demografien

Økonomien 

Ændringer i organisationen

Politiske præferencer 



Sådan ser
vores
ældreråd ud



Om ældrerådet

• Fremmødevalg

• Antal afgivne stemmer i  november 2017 

11.500 - stemmeprocent 67,9 

• 21 kandidater fra alle lokalområder i Holbæk 
Kommune

• 9 valgte ordinære medlemmer

• 12 suppleanter

” Vi er en meget kompetent gruppe, der i vores 
rygsække har en stor viden og mange erfaringer og som 
har forskellige udgangspunkter politisk og 
erhvervsmæssigt.”



Vores
samarbejdsgrundlag er
fastlagt i en vedtægt



Vedtægt for Ældrerådet i Holbæk Kommune



Hvad samarbejder vi om og hvad 
vil vi aktuelt gerne øve indflydelse 
på? 

• Sundhed og forebyggelse

• Boligstrategi 

• Kvalitetsstandarder 

• Værdighedspolitikken

• Budget 

• Rekrutteringsudfordringen



• Vi ved, hvad det rigtige er

• Udfordringen er at få andre 
til at forstå det



Hvordan samarbejder vi?

Ældrerådets valg: 

• at være skødehund eller bidsk vagthund

• at være fejlfinder eller godtroende medløber

Valget faldt på:

• at være en opmærksom vagthund

• ikke at være fejlfinder eller godtroende medløber



Vi har normalt et godt samarbejde med 
politikere og administration

Men det indebærer, at vi har: 

• En gensidig respekt for hinanden og vores 
roller

• En åben, fordomsfri og god dialog

• Et tillidsfuldt og loyalt udgangspunkt 

• En vilje til at sætte sig ind i sagerne

• Et ønske om at opnå et resultat

• En ubetinget ordholdenhed

Og især at vi er et enigt ældreråd i de vigtigste 
sager



Hvem samarbejder vi bl. a. med:

• Udvalgsformænd – udvalgsmedlemmer i flere udvalg

• Administrationen bredt – indenfor alle sagsområder

• De ældrepolitiske organisationer

• Brugerrådene ved de aktive centre 

• Handicapråd, Integrationsråd, Folkeoplysningsudvalg 
etc.

• De faglige organisationer

• Pressen

• Ældrepolitisk interesserede borgere

• Andre ældreråd/Danske ældreråd/Regionsældrerådet

• Landspolitikere og regionspolitikere



Hvilke redskaber anvender vi for at opnå vore mål i samarbejdet 
med politikere og administration

Dialog/samtaler
• Samtaler med politikere og administration
• Politikerne – om ønsker til en sag
• Administrationen – kun om faktuelle ting til belysning af en sag
• 2 årlige dialogmøder med fagudvalget
• 1 årligt møde med borgmester og udvalgsformand
• Drøftelse med de politiske partier på vores  ældrerådsmøder

Skriftlige meddelelsesmetoder 
• Høringssvar
• Uopfordrede høringssvar
• Læserbreve
• Formandsmeddelelser
• Udarbejde holdningspapirer/notater

Offentlige møder og arrangementer
• Deltage i offentlige møder /kommunalbestyrelsen/budget/konferencer
• Fyraftensmøder



Her har vi bl. a. opnået resultater

• Værdighedsgarantien

• Kvalitetsstandarder

• Budgetændringer og 
eliminering af besparelser

• Placering og 
detailprojektering af 
plejecentre

• Geriatrisk team



Her er vi aktuelt undervejs

• Sundhed og forebyggelse

• Placering af nyt plejecenter i
Holbæk by

• Boligstrategi



Her støder vi panden imod muren

• Forøgelse af Ældrerådets budget

• Reduktion af § 18 midlerne

• Indgreb og beskæringer i midler 
til aktiviteter for frivillige



Samarbejde i en foranderlig verden


