
                            Seniorrådet i Faxe - Årsberetning 2022 

                                  ( forsiden af SR.s folder) 

Seniorrådet:  
Seniorrådet er nedsat med hjemmel i lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område. Det blev besluttet i Folketinget i 1999. Opgaven er  at rådgive Byrådet  
på det ældrepolitiske område. 

Vedtægter for Seniorrådet er endelig vedtaget af Byrådet i Faxe Kommune og i å 
Seniorrådet, som er en selvstændig forvaltningsenhed. 


Ændring af  navnet Ældreråd til Seniorråd blev godkendt i marts 2022 i Byrådet, efter 
indstilling fra Ældrerådet. 


VEDTÆGTER:  I forhold til §3 Virksomhed stk.6 skal Seniorrådet gøre en målrettet indsats 
for at fremme nærdemokratiet  _ således at de ældre kan inddrages i de lokale 
beslutninger på ældreområdet. 

Dette gælder på mange flere områder, end der almindeligvis tænkes på. Det er  både 
i.f.h.t. Infrastruktur, boliger og byggerier, kultur og tilbud, frivillighedsområdet, 
hjemmeplejen, plejehjem og bruger - pårørenderåd, IT, transport m. Bus, elbil  samt 
meget mere. 


FAXE Seniorråd  blev valgt ved fremmøde valg i november 2021, og trådte i arbejdstøjet 
1.1.2022. Rådet består af 9 medlemmer.


Gitte Blume, Faxe( Formand)

Kaj Christensen, Haslev(Næstformand)

Birthe Christensen, Karise

Merete Toylsbjerg, Rønnede

Leif Børgesen, Faxe

Marianne Jørgensen, Haslev

Susanne Holm, Karise

Erik Nielsen, Rønnede

Lone Holm Saraksen, Haslev ( trådte ind 1.8.2022)

Anders Guldhammer, Dalby (udtrådt pr.1.8.2022)


Seniorrådet er representeret i:


Regionsældrerådet, Region Sjælland med to repræsentanter.

Trafiksikkerhedsrådet i Faxe Kommune.

Valgafholdelse ved seniorråd.


Seniorrådet har i 2022 afholdt 12 rådsmøder hvoraf 1 var ekstraordinært. Disse møder 
afholdes almindeligvis i mødelokaler i Haslev, Søndergade 12. 

Seniorrådet har fast  tilknyttet Birthe Stephansen som sekretær, hvilket vi er mege glade 
og betryggede ved. Forvaltningschef på Seniorområdet Morten Just deltager på møderne  
i det omfang, der er muligt, og er altid velkommen.

Udover de ordinære møder har Seniorrådet deltaget i andre af Faxe Kommunes afholdte 
møder(eks. Borgermøder) dialogmøder og andre møder af forskellig karakter. 

Seniorrådet har deltaget i dialogmøde med senior og sundhedsudvalget. 




Derudover har Seniorrådet haft 2 udviklingsmøder, hvor der bl.a. er drøftet aktivitetsplan 
for  Rådet, samt hvilke emner og områder, Seniorrådet bør have specielt fokus på. 

Referat fra de ordinære møder kan læses på Faxe Kommunes hjemmeside under Råd og 
nævn, Seniorråd.


Seniorrådet har i løbet af 2022 inviteret en række kommunale fagfolk fra meget forskellige 
områder i  kommunen. Eks. Hjemmeplejen, sundhedsberedskabet 
genoptræningsområdet, ny organisering i hjemmeplejen, hjælpemidler m.m. 

Det har været til stor glæde i.f.h.t. at sikre en reel faglig indsigt og hjælp for Seniorrådet i 
deres arbejde. Tusind tak til alle de mennesker, der stiller sig til rådighed for os. 


Allerede i starten af 2022 havde Seniorrådets formanden dialog med Faxe Kommunes 
Borgmester, for at sikre en forventningsafstemning i forhold til det fremtidige samarbejde.

Samtidig oplevede  Seniorrådet allerede fra starten af året,  at der var eksempler på, at 
Seniorrådet ikke blev taget med i høringsprocessen på områder, hvor Rådet mente det 
var naturligt, at blive hørt. 

Seniorrådsformanden bad derfor om mulighed for at mødes med  Byrådets 
udvalgsformænd og direktion, hvilket hurtigt blev  iværksat og afholdt d. 24.2.2022. På 
dette møde blev der udarbejdet en Aftale om samarbejde mellem Seniorrådet og Byrådet/
de stående udvalg for valgperioden 2022-2025. Det blev aftalt, at der løbende skal 
afholdes møder,  og der har i 2022 været afholdt 2 møder med udvalgsformændene og 3 
møder mellem Borgmesteren og Seniorrådets formand. 

Det har været givende for Seniorrådet, at der  blev formaliseret et samarbejde, og 
Seniorrådet takker for den imødekommenhed og velvilje, seniorrådet oplever i forhold til  
det politiske -og det administrative niveau. 


Synlighed:

Seniorrådet forsøger på flere måder, at gøre opmærksom på hvad der arbejdes med i 
rådet. 

Dette gøres bl.a ved, at der i foråret 2022 blev udarbejdet et folder om Seniorrådet. En 
folder der gerne skulle være synlig overalt i Faxe Kommune. På bibliotekerne, på 
plejehjemmene, butikker, væresteder og mange flere steder. 

Samtidig taler Seniorrådet om et muligt udvidet samarbejde med diverse organisationer, 
foreninger, fællesmøder og lignende hvor borgere kan henvende sig. 

Der er fin og konstruktiv kontakt til den lokale avis ved konkrete og specifikke ting. 
Eksempelvis da Seniorrådet fremlagde et budgetforslag om rullende borgerservice i  Faxe 
Kommune eller ved diverse høringssvar til Faxe Kommune.

 Pr. Oktober 2022 kom Seniorrådet på Facebook. Søg på Seniorråd i Faxe Kommune. Det 
er fortsat nyt i sit layout og der vil løbende blive arbejdet på dette samt  med emner og 
orientering. 

Seniorrådets formand deltager også i  Faxe Kommunes afholdelse af  75 års fødselsdags 
invitation til kommunens borger. Her orientere Seniorrådets formand om arbejdet i 
Seniorrådet. Både det mere formelle omkring Seniorrådet, samt hvad der arbejdes med i 
løbet af året og hvordan man kan komme i kontakt med SR. Seniorrådets formand har 
tillige været ude i et par foreninger/organisationer og givet oplæg om  Seniorrådet.

Desuden har Seniorrådet været på besøg på alle Faxe Kommune plejehjem, og det har 
været en god oplevelse for medlemmerne i Rådet. Vi oplever en stort engagement på alle 
plejehjem  og samtidig er rammerne meget forskellige på de  kommunale plejehjem - 
både bygningsmæssigt, indretningsmuligheder og på aktivitetsmuligheder.  Stemningen  
opleves generelt hyggelig og hjemligt. 




Budget 2023-27:


For et Seniorråd  med 6 nyvalgte og 3 genvalgte medlemmer, var det en stor mundfuld at 
skulle gennemskue den politiske proces vedrørende budget 2023. Ofte virkede det i 
forårsmånederne, som om, at det politiske niveau holdt kortene  meget tæt på kroppen 
og samtidig var det meget svært at få “ syn for sagen” i forhold til hvad der reeelt var at 
gøre godt med økonomisk, hvis der var noget at gøre godt med. 

I maj og juni måned virkede det som om,  der var dødvande på budgetområdet. De 
forskellige udvalg fremlagde ikke prioriteringer, som var gennemskuelige. 


Det afsted kom en forespørgsel fra Seniorrådet til Borgmesteren om mulighed for at 
deltage på budget temadagen i august måned. Dette blev meget velvilligt imødekommet 
af Byrådets partier, og derfor deltog  Seniorrådets formand som observatør på 
temadagen.

Seniorrådet fremsendte i to omgange høringssvar vedrørende budget 2023 og er  efter 
endelig vedtagelse i Byrådet glade for den politiske lydhørhed omkring Rådets 
bemærkninger og bekymringer. Enkelte punkter og bemærkninger fra Seniorrådet vil 
sandsynligt bleve genstand for nye drøftelser ved indgangen til budget 2024.


Høringssvar:

Seniorrådet har afgivet 6 høringssvar på meget forskellige områder og emner. F.eks 
Værdighedspolitik, strategi vedr. el- ladestationer, boligområder - nybyggeri, budget 
2023-27 samt Rusmiddel og Alkoholpolitik. 

Læs Seniorrådets høringssvar på Faxe Kommunes hjemmeside. Gå ind under politik og 
tryk på råd og nævn - Seniorrådets høringssvar ligger lige under billedegrafik  af 
Seniorrådets medlemmer. 


FN.s Ældredag d. 1 oktober 2022:


FN har for mange år siden udnævnt 1. Oktober  til en officielÆldredag over  hele verden. 
Faxe Seniorråd besluttede, at denne dag skulle markeres for første gang i Faxe 
Kommune.

Derfor inviterede Seniorrådet Faxes borgere til foredrag om Værdighed. Lotte Mørk, præst 
på Rigshospitalet, foredragsholder og debattør m.m. blev inviteret. Baggrunden for emnet 
var at Senior og Sundhedsudvalget i foråret 2022 skulle udforme ny Værdighedspolitik for 
den kommende 4 år periode. Et arbejde hvor Seniorrådet havde  deltaget  i dialogmøde 
med udvalget.

Der deltog 55-60 i foredraget med Lotte Mørk på Kulturnariet i Haslev. 


 


Ny Ældrelov:

Seniorrådet har deltaget meget ihærdigt og forhåbentlig  bidraget  kvalificeret til hvad og 
hvordan der tænkes, at den nye Ældrelov skal indeholde. 

Socialministeriet og socialministeren Astrid Krag har af flere omgange inviteret til møder, 
rundt om i Danmark. Bl.a. i Ringsted hvor vi naturligt deltog. 

Samtidig fremsendte Seniorrådet en personlig anmodning til Socialministeren om besøg i 
Faxe Kommune - begrundelse var bl.a. at Faxe Kommune er igang med et projekt arbejde 



med Teams i hjemmeplejen. Et spændende projekt som Seniorrådet syntes, at ministeren 
skulle høre om i forbindelse med hendes udarbejdelse af ny lovgivning på ældreområdet.  

Socialminister Astrid Krag besøgte Faxe Kommune i august måned, og holdt først et 
møde med Hjemmeplejen, og efterfølgende holdt hun møde med os i Seniorrådet. 
Givende og fint møde.  Desværre må vi nok erkende, at grundet folketingsvalg, så kan der 
være lange udsigter i.f.h.t. en evt. ny Ældrelov. 


Sygehusstruktur og Sundhedsklynger i region Sjælland: 

Der har i flere år nu været fokus på den nye struktur i Region Sjælland, og her har  Rådets 
repræsentanter  i Regionen haft mulighed for kontinuerligt at følge udviklingen. Der har 
været afholdt flere temadag af Regionen, og her i efteråret drøfter Seniorrådet,  hvorvidt vi 
i fælleskab med de øvrige Ældreråd/Seniorråd i Roskilde klyngen ( som Faxe Kommune er 
en del af), skal anmode om at være en del af det administrative niveau.

Der er desværre ikke i lovgivningen defineret rammer for at sikre, at der sker en mere lokal 
forankret inddragelse af borgerne. Som vi ser det i Seniorrådet, vil det Ældrerådet/
Seniorrådet være en oplagt dialogpartner i de enkelte klynger, for primært at sikre 
borgernes stemme. 

Det skal pointeres, at det eksisterende Patientinddragelsesudvalg (PIU) naturligt er  
inddraget. Drøftelsen handler om en mulighed for mere lokal forankring. 


Høringsvar:

Seniorrådet har afgivet 6 høringssvar på meget forskellige områder og emner. F.eks. 
Værdighedspolitik, strategi vedr. El-ladestationer, Boligområder - nybyggeri, budget 
2023-27 og Rusmiddel og Alkoholpolitik.

Læs Seniorrådets høringssvar på Faxe Kommunes hjemmeside. Gå ind på politik og tryk 
under råd og nævn - Seniorrådet. Høringssvar ligger under billede grafik af Seniorrådets 
medlemmer.


Fremtidige udfordringer: 


Ligesom mange andre kommuner, så er Faxe Kommune udfordret på,  at der vil komme 
mange flere ældre borgere i år fremover. Seniorrådet vil følge området og arbejde videre i 
de kommende år. 

Mangel på arbejdskraft er en anden udfordring i fremtiden.  Seniorrådet tænker, at man er 
nødt til at sætte nye løsninger i spil. Godt at se, at Faxe Kommune har indgået et 
uddannelses samarbejde medlem VUC og et hold elever.( som en del af den økonomiske 
pulje, Faxe Kommune har fået del i en treårig periode). 

Dansk økonomi er aktuelt presset, og dette afspejler sig naturligt i de danske kommuner. 
Seniorrådet har et ønske om at arbejde med reel økonomi for at sikre en værdig 
ældrepleje i Faxe Kommune - måske ved at den fremtidige nye Regering hæver den 
kommunale serviceramme.!

Samtidig er der tegn på , at der også i Faxe Kommune vil være mangel på almen 
praktiserende læger. Kommunen har i samarbejde med Regionen afholdt borger møde her 
i 2022, vedrørende denne problematik, og Senior Rådet er klar på, at det skal der holdes 
skarpt øje med i årene frem. 


Dansk Ældreråd: 

Tusind tak til brancheorganisationen Danske Ældreråd for god, relevant og aktuel 
information, inspiration og sparring på ældreområdet. Denne indsats ydes til  trods for at 
Danske Ældreråd kun råder over  begrænsede ressourcer set i relation til de mange 
opgaver og aktiviteter, der skal leveres. Seniorrådet i Faxe har med stor glæde  deltaget i 



både kurser, temaerdage og konferencer arrangeret af Dansk Ældreråd. Som nyt medlem 
i Seniorrådet, bliver man vel modtaget og fagligt “klædt godt på” til det arbejder, der skal 
udføres  i kommunen. 


Formanden for Faxe Senior Råd har deltaget i arbejdsseminar i Nordisk Råds regi  vedr. 
erfaringsudveksling omkring ældrerådsarbejdet i de nordiske lande. Det blev afholdt i 
Stockholm d.4-5.oktober 2022. Formanden blev inviteret af Danske Ældreråd, og fra  DK, 
deltog i alt 6 personer. 

Nogle spændende dage, hvor det mest bemærkelsesværdige var, hvor forskelligt rådene 
og arbejdet udmøntes i de forskellige lande. Danmark og Norge er de to lande, der ligner 
hinanden mest. 

Der arbejdes videre med at afholde sådanne konferencer - sandsynligt hver 2-3 år. 


Afslutning:

Det er første år i det Senior Råd, der blev valgt i november 2021. Det har været en stor 
mundfuld for de fleste af Rådets medlemmer. Det har været spændende, udfordrende og 
lærerigt på alle områder. Dialogen har fra første dag være rigtig god, og Rådet har haft 
mange og gode snakke om  de politiske udvalgsdagsordener, Rådet skal  forholde sig  til 
hver måned og hvor Rådets bemærkninger (forhåbentlig) kan give det politiske niveau nye 
perspektiver og en ny vinkel på emnet og dagsordenen. 

Der er brugt  tid til at drøfte, hvad der skal arbejdes med fremadrettet. Der har også været 
plads til snakke om hver enkelt medlems incitament for at stille op til Seniorrådsvalget. 
Det kræver engagement og godt humør., hvilket der er rigtig meget af i Seniorrådet i Faxe. 


 Seniorrådet vil med denne beretning ønske Byrådet, administrationen og alle andre 
samarbejdspartnere samt Faxes borgere RIGTIG GODT NYTÅR.  


Denne beretning er godkendt på Seniorrådets møde d. 2. December 2022.



