
Faxe Ældreråds årsberetning for 2021 

Dette er Ældrerådets fjerde årsberetning 
Ældrerådet er valgt for perioden 2018 – 21 
 

Valget i efteråret 2017 var det første, hvor der var frem- 
mødevalg, der blev afholdt samtidig med valget til  
Byrådet. Stemmeprocenten ved valget var på 64,4%, 
 hvilket var et pænt fremmøde, i betragtning af, at det  
var første gang – de tidligere valg har alle været brev- 
valg, i 2013 var stemmeprocenten ca. 47. 
Ved valget her i 2021 var der 11.182 stemmeberettigede, 

ant         antal afgivne stemmer 6779, hvilket giver en stemme- 
procent på 60,6, stemmetallene var generelt lavere  
end ved valget i 2017. 
Ældrerådet stillede med 42 tilforordnede, stor tak til  
dem.   
For første gang havde vi skannere til aflæsning og optæl- 
Ling af valgkort. 
En virkelig markant forbedring i forhold til valget i 2017.  
Der er stadig plads til forbedringer ved næste valg.  

 
Hvorfor et Ældreråd? 
Folketinget har besluttet, at alle kommuner skal have 
Et ældreråd. Ældrerådets opgave er at rådgive Byrådet i 
alle ældrepolitiske spørgsmål, inden de behandles i de  
respektive udvalg eller Byrådet. Netop den rådgivende  
funktion gør, at ældrerådet ikke har sager, som kan siges 
at være resultatet af dets virke.    
 
Ældrerådets opgaver. 
 

Vi skal formidle synspunkter mellem borgere og  
Kommunen om lokale spørgsmål, der vedrører ældre. 
Dette gøres ved en god kontakt til målgruppen, hvilket er  
en større udfordring, idet mange ikke har kendskab til 
ældrerådet, dets arbejde og de derfor ikke bruger ældre- 
rådet til at komme med forslag, der kan bringes videre. 
Ældrerådet må beskæftige sig med og stille forslag om  
alt, der har med ældres forhold at gøre. 
Konkrete personsager eller personalespørgsmål må vi 
ikke beskæftige os med. 



 
Samarbejdspartnere 

Danske Ældreråd, en paraplyorganisation for de 98 
senior-/ældreråd i Danmark, som vi er medlem af. 
Her deltager vi på forskellige kursus og temadage og 
konferencer, der giver os mere viden om ældreområdet. 
Repræsentantmødet og den efterfølgende konference 
finder normalt sted i foråret og foregår på Nyborg Strand 
Efterårets konference i Vingstedcentret er også et godt  
sted at deltage, idet programmet her altid indeholder 
megen viden om de aktuelle tendenser der er i forhold  
til ældres vilkår. 
Ud over disse to store konferencer afholdes der lokalt  
emnedage henholdsvis forår og efterår, disse finder 
normalt sted i Køge, også her deltager vi flittigt. 
En del af  disse arrangementer har været aflyst i 2021. 
 
Regionsældrerådet der afholder temadage med 
forskelligt indhold - disse afholdes normalt i maj og 
september i  regionshuset i Sorø. 
 

 
Ældrerådets dagsordener 

Har i 2021 udover egen dagsorden omfattet dagsordner 
fra 4 kommunale udvalg – Socialudvalget, Teknik & Miljø 
udvalget, Plan & Kultur udvalget og endelig Senior & 
Sundhedsudvalget. 
Dagsordener som de ser ud til udvalgenes medlemmer, 
hvor vi har haft lejlighed til at kommentere på de 
fremlagte forslag, inden forslagene er til behandling i de 
respektive udvalg. 
Det har været en spændende og til tider også en lidt 
presset opgave, som har gjort arbejdet i ældrerådet 
mere spændende og nærværende i forhold til beslut-
ningstagerne. 
Vi skal jo hele tiden holde os for øje, at vi kun er råd-
givende overfor det politiske system (udvalg og byråd). 
Vi kan, når vi ser på de kommentarer og henstillinger, vi 
det forløbne år har fremsat, at vi har berørt mange nye 
områder, hvor der ikke tidligere var almindelig at sende 
sagerne i høring. 
 



En gennemgang af Senior- og Sundhedsudvalgets dags-
ordner viser de forskelligartede opgaver den kommunale 
plejesektor arbejder med. 
Det der her er den helt store udfordring, er at kunne få 
lavet budgetter, der kan rumme alle disse opgaver. 
Ud over budget er der til høring, kvalitetsstandard for 
praktisk hjælp, forslag til udbudsmaterialer på forskellige 
områder bl.a. hjælpemidler,  besøgsfaciliteter på  
plejecentrene (corona). 
Men ellers er det mest statistikker og nøgletal for 
hjemmepleje, hjemmesygepleje, rehabilitering, 
ankesager, og orientering omkring takster for madservice 
for hjemmeboende borgere, servicepakker til beboerne 
på plejecentrene. 
Rapportering vedrørende tilsyn med hjemmeplejen, 
hjemmesygeplejen, plejecentrene, firmaer der udfører 
visiterede opgaver (fritvalg).  
Mere specifikke punkter: 
Orientering om oprettelse af vaccinationssted i 
idrætshallen Vesterled, Haslev – ældrerådets så gerne, at 
der også blev et vaccinationssted i Faxe. 

Fremtidig organisering af Rehabiliteringscenter Grøndal 
samt de øvrige midlertidige pladser i Faxe kommune – 
ældrerådet peger på senarie 4. 
Godkendelse af BDO-analysen af hjemmeplejens budget, 
Samt anbefalinger til fremtidig styringsmodel m.m. – 
Ældrerådet peger på senarie 4 som den foretrukne 
model. 
 
  
Omkring Socialudvalgets dagsordner kan kort siges, at de 
kun har givet anledning til få kommentarer, bl.a. omkring 
post til sårbare borgere. 
 
 
Teknik & Miljø  
har der været nogle få sager, hvor vi har fremsendt 
synspunkter (skrivelse omkring fortov i krydset Faxevej 
og Dyssevej i Rønnede), (stadepladser for sæson 2021 på 
Faxe Ladepl. Havn, deltagelse i ”Danmarks vildeste 
kommuner”, opgradering af vinkældertorvet i Faxe, 
arealpleje i Dalby og opgradering af Strandparken i Faxe 



Ladeplads – ældrerådets udtalelse: Dejligt med alle de 
gode tiltag, der højner turismen og er til gavn for alle 
kommunens borgere.)(status på gratis transport med 
kommunale busruter- ældrerådet er positive omkring 
Slagelse modellen.).   
 
Plan& Kultur har modtaget bemærkninger til (bibliotek og 
borgerservice politik 2021 – 2025), (status på kultur- og 
fritidshandleplan 2020 – 2024 – vi har noteret os, at 
ældregruppen ikke er nævnt i de beskrivelser, der 
foreligger i planen.) og (høring om 
folkeoplysningspolitikken – ældrerådet har ingen 
umiddelbare forslag til ændringer eller tilføjelser. Vi 
finder det yderst positivt, at der er lagt op til en særlig 
indsats for at inddrage og aktivere de grupper af borgere, 
som ikke benytter de eksisterende folkeoplysende tilbud, 
såvel unge som ældre.) 
 
Fra Ældrerådets egen dagsorden kan refereres, at 
ældrerådet har deltaget i  det nedsatte § 17 stk. 4 udvalg 
til Analyse for kommunal sagsbehandling. 

Budgetforslag til høring – mødet den 3. sept. – 
ældrerådet fremsatte bemærkninger til forslag fra Plan- 
og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Senior & 
Sundhedsudvalget – kan i deres fulde ordlyd ses på 
referat fra ældrerådet – faxe kommune – politik – 
dagsordner og referater. 
Der har på møderne igennem året været orienteret 
omkring afholdelse af ældrerådsvalget den 16. 
november. 
Høring om ændring af centerstrukturen på socialområdet 
– ældrerådet finder forslaget relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årets gang  
Vi har holdt 11 ordinære møder, heraf 3 afholdt som  
telefonmøder, 1 dialogmøde med Senior- og  
Sundhedsudvalget. 
Deltog på informationsmødet omkring hjemmebesøg den 
1. sept. 2021 på biblioteket i Haslev 
I årsberetningen for 2019 skrev vi følgende: 
For udbredelse af kendskab til Ældrerådets arbejde, vil  
vi i 2020 forsøge at deltage i arrangementer, der  
afholdes i forskellige dele af kommunen. 
Det blev desværre ikke til noget i 2020, ikke fordi vi ikke 
 gerne ville, men fordi coronaen spændte ben herfor. 
Året 2021 hvor der afholdes valg til ældrerådet, bliver så  
tiden, hvor vi skal arbejde for mere kendskab til  
ældrerådets arbejde. 
I forbindelse valget i 2017 og nu igen her i 2021, er der  
borgere, der spørger, hvem er ældrerådets medlemmer,  
og hvilke forudsætninger har de for at sidde der. 
Der er nu i forbindelse med valget bl.a. i Haslev-Faxe  
Posten lavet en helside med kandidatnavnene og lidt  
Cv tekst, som kan indsættes på ældrerådets hjemmeside.  

 
 
 
 
 


