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Åbne sager

1. Godkendelse af dagsorden (B)
Sagsnr.: 330-2021-5771 Dok.nr.: 330-2021-378687 Åbent

Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.

Sundheds- og Ældrechef Charlotte Kaaber deltager i mødet k. 11.40-12.10. 
Der tages et billede af Ældrerådet kl. ca. 12.30 i Byrådssalen.

Indstilling
Det indstilles,

1.    at dagsorden godkendes.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  Sonja Bruus Petersson, Svend Erik Pontoppidan, Vibeke Toft Müller
Godkendt.

2. Valg af ordstyrer / mødeleder (B)
Sagsnr.: 330-2021-5765 Dok.nr.: 330-2021-378686 Åbent
Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Valg af ordstyrer. Nuværende formand foreslås til ordstyrer. Når ny formand er valgt, over-
tager denne hvervet. 

Indstilling
Det indstilles, 

1.    at Tonny Korndrup vælges som ordstyrer.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
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Fraværende:  Svend Erik Pontoppidan, Vibeke Toft Müller
Tonny Korndrup afstår valget som ordstyrer. Alf Søhus blev valgt som ordstyrer som det 
længstsiddende nuværende medlem i Ældrerådet.

3. Velkommen og kort præsentationsrunde af det nyvalgte 
Ældreråd (O)

Sagsnr.: 330-2021-5771 Dok.nr.: 330-2021-378725 Åbent

Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Velkommen til de nyvalgte ældrerådsmedlemmer, der kort præsenterer sig selv.

Medlemmerne af Ældrerådet vælges for fire år, og den kommende valgperiode løber fra 1. 
januar 2022 til 31. december 2025.

Medlemmer af Ældrerådet 2022-2025:
 Abdel Sabri
 Alf Søhus
 Annette Jørgensen
 Berit Schau
 Birgit Jørgensen
 Henning Petersen
 Ingelise Holm
 Johnny Gregersen
 Mogens Nellemann
 Niels Jørgensen
 Per Madsen
 Sonja Bruus Petersson
 Svend Erik Pontoppidan
 Tonny Korndrup
 Vibeke Toft Müller

Suppleanter:

1. Solveig Bjørnhøj Møller
2. Leif Scharling
3. Karin Christel Pedersen
4. Gert Vinther
5. Peter Stegmann

Indstilling
Det indstilles,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
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Fraværende:  Vibeke Toft Müller
De nyvalgte ældrerådsmedlemmer præsenterede sig selv og orienteringen blev taget til ef-
terretning.

4. Indhold og rammer for Ældrerådets arbejde (D)
Sagsnr.: 330-2021-5771 Dok.nr.: 330-2021-409297 Åbent

Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Ældrerådet drøfter indhold og rammer for Ældrerådets arbejde herunder arbejdsform, ar-
bejdsmængde og engagement. 

Ældrerådets opgaver 
Ældrerådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og for-
midle synspunkter mellem ældre borgere og politikere i Slagelse Kommune. Principielle sa-
ger vedrørende ældre borgere kan indbringes for Ældrerådet af enkeltpersoner eller grup-
per, ligesom rådet kan rejse spørgsmål af mere principiel karakter. Repræsentanter fra 
forvaltningen, institutioner kan inviteres til Ældrerådets møder.

Høringer 
For rådets mulighed for indflydelse skal det høres i god tid, og inden der træffes politisk 
beslutning.

Fremsætte ideer og forslag 
Det er vigtigt, at Ældrerådet ikke alene agerer som høringspart men også kommer med 
ideer og forslag til udviklingen på Ældreområdet. 
 
Formandens opgaver
Ældrerådets formand har det overordnede ansvar for, at rådets beslutninger føres ud i li-
vet. 

Det er formanden, som repræsenterer rådet udadtil og udtaler sig i pressen og officielle 
sammenhænge på rådets vegne. Det indebærer, at vedkommende skal have robustheden 
til at stå på mål for rådets udmeldinger og tage øretæverne, hvis det bliver nødvendigt. 

Derudover vil formandens opgave være at forberede ældrerådsmøderne, herunder udar-
bejde dagsorden, være mødeleder og sikre opfølgning på møderne. Formanden er normalt 
den primære kontakt til ældrerådets sekretær i kommunen og står typisk for den løbende 
kommunikation med forvaltning og kommunalbestyrelse – ofte i samarbejde med ældrerå-
dets sekretær. 

Endelig er det formanden, der på rådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler udsættel-
se. Formanden har også en vigtig opgave i forhold til at sikre et godt og effektivt rådsar-
bejde. Det gælder ikke mindst i forhold til at opbygge en god samarbejdskultur, hvor alle 
bliver hørt, og der er plads til uenighed, men hvor der samtidig er fremdrift i arbejdet og 
loyalitet om de beslutninger, som flertallet træffer. Det er vigtigt, at der løbende er fokus 
på, hvordan mindretallets holdninger bringes konstruktivt i spil, og hvordan det gode sam-
arbejde i rådet understøttes. Endelig har formanden en central rolle i forhold til det strate-
giske arbejde i rådet. Det er ofte formanden, der tager initiativ til og skaber rum for stra-
tegiarbejdet, så rådets medlemmer i fællesskab får defineret nogle mærkesager og peget 
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på konkrete forslag til indsatser. Typisk vil det være næstformanden, som overtager for-
mandens opgaver i dennes fravær. 

Udvalg og arbejdsgrupper 
Det er op til ældrerådet selv at definere sin arbejdsform, herunder om der skal nedsættes 
udvalg eller arbejdsgrupper. Flere ældreråd har nedsat udvalg, men det er meget forskel-
ligt, hvilke opgaver de har, og hvordan de er organiseret. 

Et udvalg kan stå for større eller mindre dele af opgaverne i ældrerådet. Fordelen ved ud-
valg er, at de kan sikre, at der bliver arbejdet med de mest relevante emner for rådet, og 
at rådsmedlemmernes specifikke kompetencer kommer i spil på en god måde. Arbejds-
grupperne laver indstillinger, som kommer til beslutning på ældrerådsmøder. Det er ældre-
rådet - og ikke arbejdsgrupperne - der tager initiativer, afgiver høringssvar, afholder ar-
rangementer mv. 

Vedtægt
Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for Ældrerådet. 
Ældrerådets vedtægter behandles i Byrådet i marts/april 2022.

Forretningsorden
Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden. 
I modsætning til vedtægterne, der udarbejdes i et samarbejde mellem kommunalbestyrel-
se og ældreråd, er det rådet selv, der fastlægger og vedtager sin forretningsorden. En for-
retningsorden er det detaljerede dokument, der angiver rådets interne arbejdsgange, pro-
cedurer og kompetencer, som hvem der udtaler sig på rådets vegne, hvordan dagsordner 
til møder skal formuleres, hvordan et medlem af rådet får et punkt sat på dagsordenen 
mv. Det er en fordel, at forretningsordenen er præcis og giver nøjagtige svar og handlean-
visninger på rådets arbejde og på, hvordan opståede eventuelle uenigheder mellem råds-
medlemmerne håndteres.

Ældrerådets forretningsorden behandles på et førstkommende møde i 2022 

Ældrerådets budget
Budgettet i 2022 og frem er på 199.195 kr.

Mødediæter, kørselsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste
Byrådet yder diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reg-
lerne i § 16 a i Lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer. 

Et medlem af rådet er ikke forpligtet ti at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse. Rådets 
medlemmer får et årligt beløb til dækning af telefon/kontorholdsudgifter i forbindelse med 
rådets arbejde.  

Sekretariatsbistand
Slagelse Kommune stiller den nødvendige sekretærbistand til rådighed. 

Tavshedspligt
Ældrerådet har tavshedspligt i det omfang, det følger af lovgivningen eller af særlige be-
stemmelser i den enkelte sag eks. lukkede dagsordenspunkter.  

Dagsordner og beslutningsreferater 
Er offentligt tilgængelige på aeldreraadet.slagelse.dk.
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Inhabilitet
Medlemmer af Ældreråd er omfattet af forvaltningsrettens generelle regler om habilitet. 
Der kan foreligge inhabilitet i forhold til en bestemt sag, hvis rådsmedlem selv har en sær-
lig personlig eller økonomisk interesse i sagens udvalg, eller tidligere i samme sag har væ-
ret repræsentant for nogen, der her en sådan interesse.  

Indstilling
Det indstilles,

1.    at Ældrerådet drøfter indhold og rammer for Ældrerådets arbejde.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  Vibeke Toft Müller
Ældrerådet drøftede indhold og rammer for Ældrerådets arbejde.

5. Valg af formand (B)
Sagsnr.: 330-2021-5765 Dok.nr.: 330-2021-378732 Åbent
Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Der skal vælges en formand for Ældrerådets funktionsperiode 01.01.2022 – 31.12.2025.

Indstilling
Det indstilles,

1.    at Ældrerådet vælger en formand.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  
Tonny Korndrup og Vibeke Toft Müller stiller op som formand.
Efter anonym afstemning blev Tonny Korndrup valgt som formand.

6. Valg af næstformand (B)
Sagsnr.: 330-2021-5765 Dok.nr.: 330-2021-378741 Åbent
Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
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Der skal vælges en næstformand for Ældrerådets funktionsperiode 01.01.2022 – 
31.12.2025.

Indstilling
Det indstilles, 

1.    at Ældrerådet vælger en næstformand.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  
Abdel Sabri, Berit Schau og Vibeke Toft Müller stiller op som næstformand.
Efter anonym afstemning blev Vibeke Toft Müller valgt som næstformand.

7. Valg af observatører til brugere/pårørenderådene (B)
Sagsnr.: 330-2021-5765 Dok.nr.: 330-2021-378775 Åbent
Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Valg af observatører til brugere/pårørenderådene på plejecentre og aktivitetscentrenes 
centerråd o.lign. På Ældrerådsmødet den 26. oktober 2021 blev drøftet status på bruger- 
og pårørenderåd. Her tilsluttede Ældrerådet sig et forslag om, at det nye ældreråd indkal-
des til et temamøde sammen med virksomhedslederne omkring etablering af bruger- og 
pårørenderåd. Administrationen vender tilbage med et forslag til temamødet.

Plejecentre:
 Antvorskov Plejecenter
 Levehjemmet Bjergbyparken
 Plejecenter Blomstergården
 Kr. Stillinge Plejecenter
 Plejecenter Lützensvej
 Plejecenter Møllebakken
 Plejecenter Quistgården
 Plejecenter Skovvang
 Hjemmet ved Noret
 Plejecenter Smedegade
 Plejecenter Solbakken

Aktivitetscentre:
 Atkærcentret
 Kongehavecentret/Alliancehaven
 Aktivitetscentret Midgård
 Rådmandscentret
 Teglværksparken

Baggrund
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Jf. Ældrerådets hidtidige vedtægter og forretningsorden udpeger Ældrerådet observatører 
til henholdsvis kommunens plejecentre og aktivitetscentre. 

Indstilling
Det indstilles, 

1. at udpegning af observatører til hvert enkelt pleje- og aktivitetscenter tages op på 
mødet i januar 2022.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  
Godkendt.

8. Valg af repræsentant og stedfortræder til Regionsældrerå-
det (B)

Sagsnr.: 330-2021-5765 Dok.nr.: 330-2021-378785 Åbent
Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Ældrerådet vælger for valgperioden 2022-2025 2 repræsentanter og 1 stedfortræder til 
Regionsældrerådet. 

Baggrund
I hver region er der af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, hvor repræsentanter 
fra regionens kommunale ældreråd samarbejder om temaer, der er relevante på det regio-
nale plan.
Regionen har opgaver inden for sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, 
erhverv, uddannelse og kultur, natur, miljø, og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og 
trafikområdet har ældrerådenes interesse.

Regionsældrerådet konstituerer sig i uge 3 eller 4 i 2022. 

Indstilling
Det indstilles, 

1. at Slagelse Ældreråd fortsætter sit medlemskab i valgperioden 2022-2025.
2. at valg af 2 repræsentanter og 1 stedfortræder til Regionsældrerådet tages op på 

mødet i januar 2022.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
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Fraværende:  
At 1 - Godkendt.
At 2 - Berit Schau og Birgit Jørgensen blev valgt som repræsentanter og Annette Jørgensen 
som suppleant til Regionsældrerådet.

9. Overlevering af dokumenter og materiale til det nye Ældre-
råd (O)

Sagsnr.: 330-2021-5771 Dok.nr.: 330-2021-409286 Åbent

Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Ældrerådet har i perioden 2018-2021 haft sit virke og nuværende formand Tonny Korndrup 
har samlet dokumenter og materialer i en mappe til gavn for det videre ældrerådsarbejde. 
Mappen kan fungere som vejledning og inspiration for formand og medlemmer af ældrerå-
det

Mappe med dokumenter og materialer overdrages på mødet.

Indstilling
Det indstilles,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  
Mappe med dokumenter og materialer blev overdraget på mødet og orienteringen blev ta-
get til efterretning.

10. Nedsættelse af arbejdsgrupper (B)
Sagsnr.: 330-2021-5765 Dok.nr.: 330-2021-378850 Åbent
Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Ældrerådet organiseres i specifikke arbejdsgrupper m.v. under Ældrerådet. Arbejdsgrup-
perne følger Byrådets fagudvalg og tilpasses disse.

Baggrund
Der udpeges repræsentanter til de samarbejdsforaer, der er og måtte opstå i forbindelse 
med udøvelse af ældrerådsarbejdet.

Ældrerådets nuværende arbejdsgrupper pr. 31.12.2021:
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 Hjemmeside 
 Omsorg, Pleje og Aktivering
 Sundhed, Forebyggelse og Kultur 
 Miljø, Plan og Teknik
 Økonomi og Budget
 Valg til Ældrerådet
 Aktiviteter og PR (Arbejdsgruppen er suspenderet for resten af året 2021. Aktivite-

ter, herunder planlægning og udførsel, besluttes derfor i Ældrerådet.

 Indstilling
Det indstilles, 

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at sammensætning af arbejdsgrupper og udpegning af medlemmer til samarbejds-

foraer mv. tages op på mødet i januar 2022.

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  
At 1 - Orienteringen blev taget til efterretning.
At 2 - Godkendt.

11. Forslag til mødedatoer i Ældrerådet i 2022 (B)
Sagsnr.: 330-2021-5765 Dok.nr.: 330-2021-378812 Åbent
Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Ældrerådet skal beslutte rådets mødedage, mødetid og mødested i 2022. Det foreslås, at 
mødet holdes den sidste tirsdag i måneden kl. 9.00.  Mødestedet foreslås til Teglværkspar-
ken i Korsør. Desuden forslås et ekstraordinært møde den 11. januar 2022.

Forslag til møder i Ældrerådet i 2022 kl. 9.00:

11. januar
25. januar 
22. februar 
29. marts 
26. april 
31. maj 

28. juni
30. august 
27. september 
25. oktober 
29. november 
13. december 

På førstkommende møde præsenteres mødekalenderen med frister for samarbejder om ud-
færdigelse af dagsorden til møderne.   

Baggrund
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Jf. Ældrerådets forretningsorden holder Ældrerådet ordinært møde 1 gang om måneden 
dog undtaget juli måned. Derudover holdes møde efter behov, eller hvis mindst 8 med-
lemmer ønsker det. 

Indstilling
Det indstilles, 

1. at Ældrerådets møder holdes den sidste tirsdag i måneden kl. 9.00 medmindre 
andet aftales.

2. at Ældrerådet møder holdes i Teglværksparken, Teglværksparken 5o, 4220 Korsør 
medmindre andet aftales. 

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  
At 1 - Godkendt med den ændring at den 28. juni 2022 ændres til 21. juni 2022.
At 2 - Ældrerådet godkendte, at det første møde holdes i Teglværksparken, Teglværkspar-
ken 50, 4220 Korsør.

12. Næste møde (B)
Sagsnr.: 330-2021-5765 Dok.nr.: 330-2021-378890 Åbent
Kompetence: Slagelse Ældreråd

Beslutningstema
Fastsættelse af ældrerådsmødet i januar 2022, jr. tidligere beslutning på denne dagsorden. 
Punkter til næste møde skal være formanden i hænde 14 dage før mødet og dagsorden ud-
sendes senest 8 dage før mødet. 

Indstilling
Det indstilles, 

1. at Ældrerådet fastsætter 1. møde i 2022. 

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  
1. møde holdes den 11. januar 2022 kl. 9.00 i Teglværksparken, Teglværksparken 5o, 
4220 Korsør.

13. Eventuelt (O)
Sagsnr.: 330-2021-5765 Dok.nr.: 330-2021-378895 Åbent
Kompetence: Slagelse Ældreråd
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Beslutningstema
Eventuelt. 

Beslutning i Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering den 14. december 
2021:
Fraværende:  
Intet under punktet.



Ældrerådet 2022-2025 - Konstituering, den 14. december 2021  kl. 10:00 Side 12
___________________________________________________________________________

Underskriftsark

Abdel Illah Ben Miloud Sabri

Alf Søhus

Annette Jørgensen

Berit Schau

Birgit Jørgensen

Henning Jørgen Petersen

Ingelise Holm

Mogens Nellemann Hansen

Niels Bo Jørgensen

Per Henchel Madsen

Per Johnny Ryberg Gregersen

Sonja Bruus Petersson

Svend Erik Pontoppidan

Tonny Korndrup

Vibeke Toft Müller


	Random..docm

