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Formanden har ordet
Det bliver den sidste årsberetning for det siddende Ældre-
råd. Den 1. januar tiltræder et nyt Ældreråd, og jeg ønsker og 
håber, at de får de bedst mulige arbejdsbetingelser.  

Det har for mig været spændende 8 år som formand, og jeg 
har haft den glæde eller udfordring, at have arbejdet sam-
men med 2 borgmestre. Et godt samarbejde på dette niveau 
er afhængig af flere ting, men først og fremmest kræver det 
respekt for hinandens arbejdsområde. Dernæst er det meget 
vigtigt, at man har tillid til den anden part, så man kan dis-
kutere åbent og ærligt om problemstillinger i vished om, at 
man kan stole på den andens udtalelser, og endelig spiller 
kemien også ind. Det har i begge perioder fungeret godt, men 
alligevel forskelligt.

Jeg vil udtrykke en stor tak til både den nuværende og den 
tidligere næstformand for det loyale samarbejde, vi har haft. 
Men stor tak, skylder jeg også de resterende medlemmer af 
Ældrerådet, for den loyalitet de alle sammen har udvist. 

Kendetegnende, for de 8 år jeg har været formand, har været, 
at man har ønsket at være fælles om alle beslutninger, hvilket 
har betydet, at vi har haft lidt lange møder, men samtidig har 
det også vist sig, at vi ikke har haft de store samarbejdspro-
blemer, som man har haft i mange andre Ældreråd. – Tak til 
alle

Poula Thrane
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2020 var på grund af Covid 19 et helt atypisk år for alle, og 
for Ældrerådet var der også meget mærkbare følgevirkninger.

Den interne arbejdssituation i Ældrerådet

For det første så det ud som om, vi i marts måned ville blive 
handlingslammede, efter man suspenderede møder i offent-
ligt regi. Men vi nåede at have et møde, hvor man beslutte-
de, at overdrage beslutningerne til formand og næstformand. 
Der havde været forslag om at have virtuelle møder, men da 
der var flere af medlemmerne, som ikke kunne beherske det-
te, var der enighed om før nævnte løsning.

Efterfølgende blev det tilladt, at man kunne mødes legalt med 
5 deltagere, og det var det nødvendige antal, for at Ældrerådet 
var beslutningsdygtigt. Man indførte så en rullende praksis, 
idet formand, næstformand og kasserer var gennemgående, 
men de to yderligere deltagere blev på skift mellem de 6 andre 
medlemmer. De fire, der ikke deltog, blev forinden orienteret 
om sagerne, og kunne meddele pr. mail eller pr. telefon til for-
manden, hvorledes man stillede sig til sagerne. 

Denne praksis blev borgmester og forvaltning orienteret om 
skriftligt, så de var klar over, at Ældrerådet stadig var fuldt 
fungerende.

Trods denne klare melding pr. brev om, at Ældrerådet fortsat-
te med at fungere, følte hverken forvaltningen eller politikere 
sig i første omgang forpligtiget til at drage Ældrerådet ind i 

Årsberetning 2020
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deres beslutninger - eller blot orientere os.
Vi fik først kendskab til beslutningerne via pressen. 

Efter endnu en skriftlig henvendelse til både borgmester, 
Udvalgsformand og direktør, blev i første omgang formanden 
orienteret enten pr. telefon eller pr. mail. Efterfølgende fik vi 
også sagerne præsenteret ved udarbejdede dagsordner.

Man må konstatere, at det i denne periode flere gange skete, at 
hverken borgmester/ politikerne eller den øverste forvaltning 
overholdt lovens ord vedr. Ældrerådets funktion og rettighe-
der. I forventning om, at man var indstillet på, efterfølgende 
at vende tilbage til de normale processer, valgte Ældrerådet at 
se tiden an i stedet for at klage til ankestyrelsen, da behand-
lingstiden er ret lang. Det var måske en fejl, da det nemlig har 
vist sig, at ikke alle efterfølgende var indstillet på dette. Men 
vi håber, tingene hurtigt vil falde på plads i det nye år.
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Følgerne af nedlukningen for ældreområdet

I Halsnæs Kommune lukkede man ned for besøg på pleje-
centrene før der blev udsendt dekret fra regeringen. I første 
omgang bifaldt Ældrerådet denne handling, men efterfølgen-
de skulle det vise sig, at få katastrofale følger for både beboe-
re og pårørende. Det kan kun betragtes som et overgreb over 
for en gruppe borgere, som med denne ordning mistede deres 
retssikkerhed. Halsnæs Kommune håndterede også efterføl-
gende forløbet uhensigtsmæssigt, idet ikke alle ledere/ med-
arbejdere forstod at udvise den nødvendige konduite over 
for de pårørende og fra højeste sted udviste man manglen-
de indsigt og forståelse over for de mentale skader sådan en 
isolering af psykisk og fysisk svækkede gamle ville medføre. 
Mange interesseorganisationer gik ind i problematikken, og 
påpegede, at man i Halsnæs Kommune nogle gange overskred 
grænsen for, hvad man lovligt kunne gøre.

Genåbning på plejecentrene

Fra Regeringen blev der i maj måned igen åbnet op for pårø-
rendes besøg på plejecentrene, Dog skulle det foregå udendørs 
og kun en og efterfølgende to af de nærmeste kunne få lov, og 
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det skulle være de samme mennesker hver gang. Der var kun 
tale om et besøg om ugen af en halv times varighed. Men igen 
indførte Halsnæs Kommune mere restriktive ordninger, end 
retningslinierne foreskrev. Man gav i første omgang kun tilla-
delse til besøg med overvågning af en medarbejder, også selv 
om besøget blev arrangeret udendørs. Var vejret dårligt, så 
beboeren frøs under besøget, og den pårørende derfor afbrød 
besøget, af hensyn til beboerens helbred, kunne der ikke 
bevilges et erstatningsbesøg – det gjaldt også, hvis beboeren 
eller den pårørende blev forhindret den aftalte dag – uanset 
årsag - så måtte man pænt vente til den efterfølgende uge.

Konsekvenser for de svage borgere og deres 
pårørende

Ældrerådet blev kontaktet af mange pårørende både skriftligt 
og telefonisk. Her fremgik, hvorledes de pårørende oplevede, 
at deres demente kære ikke mere kunne kende dem, andre 
oplevede vrede og aggressioner, fordi beboeren troede, at de 
pårørende havde svigtet dem. Her bød man de allersvageste i 
vores samfund at blive isoleret fra deres pårørende i den aller-
sidste fase af deres liv. Ligesom man også kunne konstatere 
de pårørendes store magtesløshed, med søvnbesvær o.s.v.

Nødvendige henvendelser fra Ældrerådet

Selv om restriktionerne i løbet af forår/sommer blev mild-
net, måtte Ældrerådet alligevel gøre både Kriseberedskabet 
og Byrådet opmærksom på, at kommunens restriktioner ikke 
var i overensstemmelse med de udmeldte fra Regeringen.
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Fra maj til midt på sommeren henvendte vi os i alt 2 gange 
skriftligt til Byrådet samt en fortrolig skriftlig henvendel-
se til borgmester og Udvalgsformand. Desuden var der 4 
skriftlige henvendelser til Kriseberedskabet, hvor vi påpe-
gede uoverensstemmelser i forhold til udmeldingerne fra 
Christiansborg, og på et tidspunkt blev kommunerne gjort 
opmærksom på, at man ikke måtte have andre eller yderlige-
re restriktioner, end de af Regeringen udmeldte. Det var sidst 
på året og medførte yderligere 2 skrivelser fra Ældrerådet til 
Udvalgsformand og direktør, da man nølede med både oplys-
ning om og ændring af reglerne på baggrund af udmeldingen 
fra regeringen.

Fejlbeslutninger 

Vedr. alle de borgere, som var visiteret til rengøring, foreslog 
forvaltningen på et tidspunkt, at man skulle nedskære denne 
ydelse. I den forbindelse henvendte Ældrerådet sig, og gjor-
de opmærksom på, at mange eksperter påpegede vigtigheden 
af rengøringen, som et middel til at begrænse udbredelsen af 
smitten – herefter blev der ikke mere foreslået lignende tiltag.  

Når Ældrerådet ser tilbage på denne periode, er vi alle enige 
om, at dette ikke var hverken værdigt eller menneskeligt for 
vores svage borgere og deres pårørende. Og vi håber, at man 
ikke mere vil kunne opleve en sådant overgreb på vores aller-
svageste borgere.

Diverse Høringssvar

I sommeren og efteråret skrev Ældrerådet en del høringssvar 
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til Udvalget for Ældre og Handicappede og Udvalget for Sund-
hed og forebyggelse. Det drejer sig om følgende punkter:

Telesundhed – Plejeboliganalyse – Ny Sundhedspolitik og/ 
eller Sundhedsstrategi – Ny ledelsesstruktur på plejecentrene 
– Budget for Paraplyen i Hundested – Selvstændiggørelse af 
Humlehaven og Solhjem – kvalitetsstandarder – Digital bor-
gerinddragelse – Ulovlig brug af telefonisk visitation.

Henvendelse til Christiansborg

I september måned rettede Ældrerådet henvendelse til Sund-
heds- og Ældreminister Magnus Heunicke samt alle de poli-
tiske partiers ordførere på området vedr. de lovpligtige tilsyn 
på plejecentrene og i Hjemmeplejen. Baggrunden for denne 
henvendelse var, dels vores egne negative oplevelser af Sty-
relsen for Patientsikkerheden’ tilsyn, og desuden flere meget 
kritisable forhold på andre kommuners plejecentre, som var 
blevet afdækket af pressen. I årsberetning 2019 kan man læse 
om vores og mange andre Ældreråds kritik af disse tilsyn.
Da Embedslægens uanmeldte tilsyn blev nedlagt i 2016, blev 
de erstattet af tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Her 
havde man besluttet at gennemføre et 4-årigt project med 
Dialog- og Læringstilsyn, hvor man adviserer plejecentrene 6 
uger før tilsynet finder sted, og de bliver oplyst om, hvad man 
vil se på.

I december måned modtog vi Sundheds- og Ældreministeri-
ets svar om, hvad der lå af beslutninger for fremtiden, og at 
Styrelsen for Patientsikkerhed i højere grand skal håndtere 
bekymringshenvendelser i fremtiden. Desuden havde vi fået 
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meget fyldige svar fra 4 af partiernes ordførere, om deres 
synspunkter og forventninger.

Derudover havde vi i august rettet henvendelse til Halsnæs 
Forsyning v/ formand og direktør. Det var på baggrund af, at 
man havde lavet en annonce for afhentning af storskrald, og 
heri fremgik, at man kun kunne tilmelde sig afhentning via 
hjemmesiden. Endnu engang måtte vi gøre opmærksom på, 
at man udelukker en stor del af de ældre borgere ved udeluk-
kende at benytte sig af de teknologiske muligheder for tilmel-
dinger m.v. 

Konklusion

Ved årets udgang måtte Ældrerådet konstatere, at Covid 19 
havde medført meget mere arbejde end normalt bl.a. med 
analyse af lovgivning, cirkulærer m.v. Vi har dog holdt fast i 
den meget vigtige procedure: at alle medlemmerne bliver hørt 
om deres synspunkter til alle sager, også hvor der skal udar-
bejdes høringssvar.
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I begyndelsen af 2021 fungerede Ældrerådet fortsat som et 
delvist amputeret Ældreråd, med kun 5 fysisk deltagende 
medlemmer, og samfundet var stadig præget af restriktioner 
af forskellig art.  

Ved det første fuldtallige Ældrerådsmøde drøftede man den 
situation, vi var blevet sat i – og havde fungeret i - over det 
sidste års tid, og 8 medlemmer af Ældrerådet gav udtryk for, 
at det havde fungeret tilfredsstillende – kun et medlem var 
utilfreds med den tidligere beslutning og mente, at vi burde 
havde holdt virtuelle møder.

Samarbejdet med forvaltning og politikere var i første halvdel 
stadig præget af manglende eller for sene oplysninger af de 
ændringer, der blev foretaget organisatorisk. Der blev f.eks. 
foretaget ledelsesskift på vore plejecentre, uden Ældrerådet 
blev informeret, men til gengæld er det med stor tilfredshed, 
at vi midt på året kunne konstatere, at vi har forholdsvis nye 
ledere på alle fem plejecentre. Ældrerådet havde flere gange 
efterlyst en mere synlig ledelsesstruktur på vore plejecentre, 
og nu er det altså en realitet.

”Rum for dialog”

er overskriften for den struktur, der blev udarbejdet af en 
arbejdsgruppe, som var nedsat i 2018 for at komme med for-
slag til en demokratisk proces på plejecentrene, som erstat-
ning for Centerrådsmøderne, som forvaltningen havde fore-
slået nedlagt og erstattet af dialog- og orienteringsmøder 

Årsberetning 2021
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efter behov. Politikerne besluttede i stedet, at der skulle udar-
bejdes en afløsning med demokratisk indhold. 

Ældrerådet var ikke enig i beslutningen om at nedlægge Cen-
terrådene, og sagde derfor ja til at have en repræsentant sid-
dende i arbejdsgruppen, som bestod af en bred repræsentati-
on fra plejehjemssektoren. Der skulle fremlægges et forslag 
i marts måned 2019 for byrådet, men arbejdet var præget af 
en meget uhensigtsmæssig proces, og Ældrerådets formand, 
som repræsenterede Ældrerådet, havde under processen fore-
lagt problematikken for Udvalgsformanden, og da arbejds-
gruppen afsluttede sit arbejde fremsendte hun en redegørelse 
for hele forløbet til forvaltning og politikere.

Ældrerådet havde tilsluttet sig det endelige resultat, da bebo-
erne og deres pårørende iflg. ”Rum for dialog” vil få mere ind-
flydelse på både dagligdagen for den enkelte beboer, og for 
helheden på plejecentrets funktion.

Derimod ville Ældrerådets repræsentation i Centerrådene bli-
ve nedlagt og erstattet af deltagelse i et årligt fællesmøde på 
hvert enkelt plejecenter, hvilket man var lidt bekymret over, 
da man så ikke ville have den samme føling med plejecentre-
nes funktion og udvikling.  

Da Byrådet i juni 2019 havde vedtaget projectet ”Rum for dia-
log” besluttede Byrådet i december 2019 – efter henvendelse 
fra Ældrerådet - at Centerrådene ikke skulle nedlægges før 
efter ”Rum for dialog” var indført på alle plejecentrene i deres 
helhed. Nogle plejecentre havde ikke haft afholdt Centerråds-
møder siden sommeren 2019.
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I juni 2021- altså 2 år efter vedtagelsen - havde man endnu 
ikke fået etableret nogle af de møder, der skulle indarbejdes i 
et årshjul. Ældrerådet henvendte sig skriftligt til Udvalgsfor-
manden og direktøren om dette, og først da begyndte man at 
etablere de forskellige møder med deltagelse af pårørende og 
de udpegede nødvendige personalegrupper. 

Forvaltningen orienterede efterfølgende politikerne om, at i 
slutningen af december 2021 eller januar 2022, vil hele pro-
cessen være indarbejdet på alle 5 plejecentre. 
Forklaringen om, at man på grund af Covid-19 ikke havde 
kunne igangsætte processen, finder Ældrerådet meget useri-
øs. Der har været rigelig tid til igangsættelse, og desuden hav-
de et af plejecentrene indført en anden form for mødeaktivi-
tet. Men den kan ikke erstatte ”Rum for dialog”, da Byrådet 
har besluttet ”Rum for dialog” skal indføres på alle plejecen-
trene
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Efter Ældrerådet havde gjort opmærksom på den manglen-
de indsigt i livet på plejecentrene, blev Ældrerådets formand 
inviteret til at deltage i et afdelingsmøde på Humlehaven, 
hvor også lederen deltog. Erfaringen herfra viser, at der var 
stor tilfredshed med den nye ledelse, og både pårørende og 
enkelte beboere udtalte sig meget positivt om den ændring, 
der var sket. Selvfølgelig var der også enkelte punkter, som 
man ikke var tilfredse med, men man lovede, at der ville blive 
taget hånd om dette. 

Chefen for området havde på et Dialogmøde med Ældrerådet 
udtalt, at Ældrerådet ville modtage en sådan indbydelse fra 
alle plejecentrene. Dette er endnu ikke sket, men vi forventer, 
det finder sted hurtigst muligt inde i det nye år. 

Det bliver så det nye Ældreråd, der skal aftale en hensigts-
mæssig måde, hvorpå Ældrerådet kan deltage i mødestruktu-
ren på plejecentrene og hvorledes man fordeler repræsentati-
onen blandt medlemmerne i Ældrerådet. 

Tilsynsrapporter

I januar måned 2021 skulle Ældrerådet udtale sig til politi-
kerne vedrørende Tilsynsrapport for Hjemmeplejen fra 2020. 
Her fik Hjemmeplejen i Hundested en særdeles fin udtalelse.

Derimod fik Hjemmeplejen i Frederiksværk og Melby man-
ge anbefalinger. D.v.s. områder, hvor det ikke er helt i orden 
og kan forbedres. Ældrerådet gav udtryk for bekymring, da 
det er de samme områder, hvor der er efterlyst og lovet for-
bedringer i mange år tilbage, hvorfor vi også undrer os over, 



16

T
il

sy
ns

ra
pp

or
te

r

at tilsynet accepterer en forklaring om, at manglerne del-
vis skyldes den særlige situation, man har befundet sig i på 
grund af Covid-19.

I august skulle politikerne igen godkende tilsynsrapporter for 
Uanmeldt kommunalt tilsyn i Hjemmeplejen. Det er stadig-
væk BDO, som har denne opgave, men de har ændret deres 
form, og nu opgiver de heller ikke mere, hvilket distrikt udta-
lelsen gælder for i de tre kommunale distrikter. De henviser 
til at to distrikter fungerer godt og et distrikt mindre godt. 
Det finder Ældrerådet uacceptabelt. Tilsynsrapporterne skal 
være tilgængelige på Kommunens Hjemmeside, men borger-
ne må altså ikke kunne læse, hvilket distrikt, der fungerer 
mindre godt. Her mener Ældrerådet ikke, at man lever op til 
lovens intentioner.

Ældrerådet har gjort opmærksom på, at for en af de private 
leverandører kan man undre sig over, at man kan give en 
valid bedømmelse ved at have tilsynsbesøg hos to borgere og 
et gruppeinterview med to medarbejdere. 

Det er Ældrerådets klare holdning, at den enkelte politiker 
må være meget opmærksom over for disse tilsynsrapporter 
- som bliver udarbejdet af et firma, som Halsnæs Kommu-
ner laver kontrakt med, og som får betaling af kommunen 
for udførelsen – og gennemse hele materialet grundigt samt 
forholde sig til det, som tilsynet udtaler – nemlig: at det er 
et øjebliks situationsbillede, de beskriver. Vi har jo også haft 
flere meget uheldige episoder på vores plejecentre igennem de 
sidste 4 år, trods tilsynsrapporter, som har været gode, rime-
lig gode eller mindre gode.
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Lang venteliste til plejehjemspladser
Sidst på året har Ældrerådet selv bedt om at få en sag behand-
let af Byrådet.  Det drejer sig om den lange venteliste, der har 
været det seneste år. I januar var der en venteliste på 
40 borgere på den liste, hvor borgeren ønsker at komme på 
et bestemt plejecenter. Disse borgere er blevet visiteret til en 
plejehjemsplads – altså har visitationen fundet, at vedkom-
mende har behov for en plejehjemsplads. Men Kommunen 
henholder sig til, at de overholder garantiordningen. D.v.s., at 
de skal kunne tilbyde en plads inden for 2 måneder efter man 
er visiteret.

At så nogle politikere kan udtale, at det er nødvendigt med 
en venteliste for ikke at stå med tomme plejeboliger, hvor 
kommunen så skal betale for boligen – mener Ældrerådet er 
ansvarsforflygtigelse over for borgerne. Selv om ventelisten i 
sommer kom ned på 20 personer er dette også for mange. Og 
såfremt situationen havde været anderledes - at der var færre, 
der ønskede et bestemt plejecenter - så ville kommunen ikke 
have kunnet overholde pladsgarantien på 2 mdr. Og her sidst 
på året er ventelisten igen oppe på 40 borgere (som altså har 
behov for den pleje og omsorg, man får på et plejecenter). Det 
er helt uacceptabelt

Derfor har Ældrerådet foreslået, at man fremmer udbyg-
ningen af de 30 plejepladser, som er vedtaget, at man skal 
planlægge i 2022. Og der er også afsat penge til planlægnings-
fasen i 2022. Ældrerådet anbefaler, at man allerede nu går i 
gang med planlægningen, så byggeriet kan opstarte hurtigst 
muligt
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Høringssvar
Af sager, som Ældrerådet har drøftet og udarbejdet Hørings-
svar til i 2021, kan nævnes følgende:
Analyse af behov for plejehjemspladser og særskilte demen-
splejepladser – Pakkestruktur og Rehabilitering – Digital 
Sundhed i Halsnæs Kommune – Tværsektoriel Stuegang – Ny 
levering- og samarbejdsaftale med madleverandøren ”Mad til 
hver dag” Brug af Facebook på plejecentrene – Tværsektoriel 
Team – status på udviklingen af de regionale Sundhedshuse 
– Kvalitetstandarder - Ordning med fast tilknyttede læger på 
plejecentrene.

Desuden har formand og næstformand været til et langt 
interview med konsulenten fra det firma, som har fået opga-
ven at udarbejde Vision for fremtidens Ældreområde.

Ændringer i Borgerservice

Der har igennem de sidste 4 - 5 år været indført flere ændrin-
ger i Borgerservice. Formand og næstformand har jævnligt 
haft møde med ledelsen, og er blevet grundigt orienteret. For 
Ældrerådet har det været et must, at borgerne altid kunne 
møde op på Borgerservice, og få løst deres problemstilling. 
Det var et problem for en del ældre, da man indførte selvbe-
tjent skærm. Det blev delvist løst ved, at vagten skulle være 
behjælpelig med betjeningen. Under Covid-19 måtte Ældrerå-
det konstatere, at der blev yderligere ændringer, som vi efter-
følgende ikke havde helt overblik over. Men i oktober måned 
fik vi igen et møde med ledelsen, og efter endnu en grundig 
orientering føler vi os sikre på, at man i borgerservice bestræ-
ber sig på at yde den bedst mulige service – også over for de 
ældre borgere.
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Ældrerådsvalg 2021
Allerede i januar blev der fra et Ældrerådsmedlem fremlagt 
et forslag til punkter, som vi skulle arbejde med i forbindel-
se med Ældrerådsvalg. Dette forslag blev videreudviklet og 
efterfølgende brugt som arbejdspapir til Ældrerådsvalget.

I løbet af foråret fik Ældrerådet et tilbud om en brochure i 
forbindelse med Ældrerådsvalget. Det var efter samme prin-
cip, som vi tidligere har fået udarbejdet Ældreguiden og Dit 
Ældreråd fra et firma i Århus.

Vi fandt tilbuddet godt, men denne gang måtte vi selv betale 
et tillæg for at få det tilstrækkelige antal sider, idet brochuren 
både skulle fortælle om Ældrerådets arbejde, det kommende 
valg og en del nyttige oplysninger til kommunens ældre bor-
gere.
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Vi fik brochuren i august måned, og den 
blev lagt i borgerservice, på bibliotekerne 
og andre offentlige steder, ligesom den 
blev omdelt i alle de områder, hvor der er 
bygget Ældreboliger. Alle medlemmerne 
i Ældrerådet påtog sig en del af opgaven 
med formidlingen af brochuren.

Kandidater til valget

Allerede tidligt på året havde både for-
mand, næstformand og et menigt med-
lem meddelt, at de ikke genopstillede, 
og senere var der endnu et medlem, som 
efter nøje vurdering havde besluttet sig 
ikke at genopstille. Derfor var der kun 
fem medlemmer, som ønskede at genop-
stille.

Det har været tradition, at man i forvalt-
ningen trak lod om de tilmeldte kandi-
daters placering på stemmelisten, men 
allerede ved sidste valg havde et fler-
tal i Ældrerådet ønsket, at man i første 
omgang trak lod om placering på listen 
mellem de genopstillede medlemmer, og 
derefter trak lod om placeringen af de 
nye tilmeldte kandidater. Det samme var 
tilfældet ved dette års valg, men heller 
ikke i år kunne man imødekomme ønsket 
med begrundelse om, at det ikke er fuldt 
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demokratisk. Derimod var man villige til at efterkomme 
ønsket om, at der blev trykt en stor plakat med kandidater-
nes navne og foto, som ville blive ophængt på valgstederne 
ved arealet for Ældrerådsvalget, ligesom man havde imøde-
kommet ønsket om opsætning af plakaten i stemmeboksen.

Halsnæs kommune havde selv ret tidligt sat en annonce i avi-
sen om kandidater. Men i år havde Ældrerådet også selv udar-
bejdet en ¼ sides annonce med opfordring til borgere på 60+ 
om at gøre en indsats i Ældrerådet. Det resulterede i en kan-
didatliste på først 24 borgere og efterfølgende 22 kandidater.
Hvis man tager højde for antallet af 60+ i kommunerne og 
antallet medlemmer i rådet, er vi den kommune, som havde 
det største antal kandidater til Ældrerådsvalget.

Vores kontaktperson i forvaltningen vedrørende Ældre-
rådsvalget er også vores sekretær til møderne. Selv om hun 
var forholdsvis ny på dette område, har vi haft et godt og 
positivt samarbejde under hele forløbet omkring valget.

Valgdagens forløb

På valgdagen var der i lighed med tidligere, også et antal bor-
gere, som synes, at de skulle vente for længe i køen og forlod 
den uden at stemme. På et tidspunkt var køen meget lang i 
Hundested, og mange gik helt uden om, men man skyndte sig 
så hurtigt som muligt at oprette et ekstra valgbord og fik til-
kaldt en medarbejder fra forvaltningen, så der var 2 valgbor-
de til at ekspedere borgerne.
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Det havde været svært at få tilforordnede nok til både kom-
munalvalget og Ældrerådsvalget, men man tror, at det skyl-
des situationen omkring Covid-19.
Desværre blev valgprocenten også lavere end tidligere. Den 
har altid ligget over 60%.
Den var faldet til 51%. Der var desværre også flere borgere, 
der afleverede en blank stemmeseddel i valgurnen.  

På det sidste Ældrerådsmøde i år, som fandt sted den 26. 
november evaluerede man valget, og Ældrerådet konstatere-
de, at man manglede en forklaring på, hvorfor der blev afle-
veret flere blanke stemmesedler end ved tidligere valg, idet 
vilkårene har været de samme som tidligere. Man havde i 
år endda haft en stor plakat lige ved valgbordet med navn 
og foto af kandidater, hvor man kunne orientere sig. Det var 
ikke tilfældet tidligere.

Desværre var det kun fire af de fem Ældrerådsmedlemmer, 
som ønskede genvalg, der blev genvalgt, hvilket alle i Ældre-
rådet beklagede. Men man kan konstatere, at der er mange 
gode nyvalgte medlemmer, som tiltræder den 1. januar 2021.

Den 29 november konstituerede det nyvalgte Ældreråd sig 
med ny formand, ny næstformand og kasserer.

Ældrerådets opgaver iflg. Loven

• Rådgive kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske sager

• Skal formidle synspunkter mellem borgerne og kommunen 
om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre
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• Skal høres om de rapporter fra kommunen og Styrelsen for 
Patientsikkerhed, som handler om de lovpligtige tilsyn med 
plejecentrene og Hjemmeplejen

• Kan selv rejse forslag og stille spørgsmål om alle de forhold, 
der angår de ældre

Ældrerådet kan ikke beskæftige sig med konkrete personsa-
ger eller konkrete personalesager, med mindre sagerne er af 
generel principiel karakter

Der er i Ministerialtidende 2011 – udgivet den 19. maj – 
udsendt en vejledning om Ældreråd, og her fremgår helt 
klart, at Ældrerådet skal beskæftige sig med de områder, som 
Ældrerådet finder interessant og gerne vil prioritere. Og det 
fremgår endvidere, at de kan beskæftige sig med alle spørgs-
mål, der har betydning for personer på 60 år og derover.
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Samarbejdspartnere

Danske Ældreråd

En paraplyorganisation for alle landets Ældreråd. Der er årli-
ge repræsentantskabsmøder, hvor der vælges repræsentanter 
fra hele landets Ældreråd til bestyrelsen. De forvalter sam-
arbejdet med Folketinget, og yder en god juridisk rådgivning 
til Ældrerådene. Samtidig tilrettelægger de årlige konferencer 
og Temamøder, hvor der gøres brug af kompetente personer 
og ministre som oplægsholdere. Ældrerådene bliver hele tiden 
opdateret med det sidste nye inden for lovgivningen.

Regionsældrerådsmøder 

Regionsældrerådet i Hovedstaden afholder 4 møder årligt, 
hvor man også bliver opdateret med sidste nyt inden for vig-
tige områder som bl.a. de nye supersygehuse og Sundhedssek-
toren m.v. Her deltager formand og næstformand, men alle 
medlemmerne får efterfølgende tilsendt det aktuelle materi-
ale.

Nordgruppemøder

Her indkaldes også til møder 4 gange årligt. Det foregår på 
Regionsgården i Hillerød, og de 9 Ældreråd er på skift værter 
d.v.s., at man står for at vælge et emne og sørger for en kom-
petent oplægsholder. Desuden er man økonomisk ansvarlig 
for forplejningen.

I efteråret 2021 var Halsnæs Kommune vært, og vi valgte 
at få en sektornæstformand fra Foa’s hovedkontor til at for-
tælle om problemstillingerne med hensyn til at rekruttere 
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Sosupersonale ude i kommunerne. Derudover fik vi indblik i 
uddannelsesforløb og alle de tiltag, som aftaleparterne på det 
sidste havde besluttet for at gøre uddannelserne mere attrak-
tive – også på det økonomiske plan. Det var første gang, 
Ældrerådene fik orientering fra Fagbevægelsen, og nogle var 
på forhånd skeptiske, men efterfølgende var der stor tilfreds-
hed med også at få denne vinkel med på vores område.

Ud over de forskellige oplæg, der hver gang indledes med, 
drøfter man de forskellige problemstillinger, man oplever ude 
i de enkelte kommuner. Her er det også formand og næstfor-
mand, der deltager.

Ældresagen i Frederiksværk og Hundested

Der afholdes 2 møder årlig, hvor man giver en gensidig ori-
entering. På grund af valgåret besluttede man igen at samar-
bejde om 2 politikermøder, hvor man kun beskæftiger sig om 
Ældrepolitikken. På begge møder var alle de politiske partier 
repræsenteret, og der var en god debat. 
I Frederiksværk gav Ældrerådet igen en hånd med på Store 
Stikkedagene, men i Hundested valgte man i år at klare tinge-
ne selv, da man ikke havde de samme lokaliteter til rådighed.

Ældrerådet vil her benytte lejligheden til at takke alle de 
nævnte organisationer for et godt samarbejde og ser frem til 
en ny periode med et lige så stort engagement. Det nyvalgte 
Ældreråd – tiltræder den 1. januar 2022
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Det nyvalgte Ældreråd – tiltræder den 
1. januar 2022

Annegrete 
Kampmann– 
næstformand – 
mail: annegrete.
kampmann@
gmail.com

Dennis B. 
Madsen 
– kasserer – 
mail: dbmad-
sen@live.dk

Kaj  
Spangenberg 
– mail:spango@
os.dk

Anette Kjær 
– anafarid@
gmail.com

Hanne 
Andersen 
– mail: hanne.
dania@gmail.
com

Lillian Skjødt 
– mail: kistpa@
gmail.com

John 
Gudmandsen 
– mail:johne-
rik@sport.dk

Margrethe 
Viholt 
– Mail: mar-
gretheviholt@
hotmail.com

Henning 
Johannes 
Nielsen 
– formand – 
mail: hejniel@
gmail.com
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