Ældrerådet Frederikssund Kommune
Årsberetning 2018
28. februar 2019
Ældrerådet har haft et intenst arbejdsår i 2018. Det var et nyt Ældreråd der startede den 1. januar 2018
efter valget. Ud af de ni medlemmer var der fire nye og fem der har siddet i Rådet i en til flere perioder. Nye
medlemmer giver nye udfordringer, da alle nye kommer med ideer til, hvordan vi kan gøre
ældrerådsarbejdet endnu bedre.
Vi har især arbejdet med struktur og arbejdsgange. Det, der er indlysende for rådsmedlemmer, som har
siddet i Rådet i flere år, kan være uforståeligt for nye, der kommer til. Vi besluttede derfor også at få
udarbejdet en forretningsorden, udarbejde en strategi for Rådets arbejde samt få genforhandlet
Ældrerådets vedtægter med kommunen og sidst, men ikke mindst, vil vi inden det næste valg også tage fat
på at få forhandlet Valgproceduren for Ældrerådsvalg. Så har vi fire klare notater, der beskriver, hvordan vi
skal arbejde i Ældrerådet.
Ældrerådet afholdt så sidst på året et internt Rådsseminar, hvor vi satte fokus på vores arbejdsmetoder – og
hvem gør hvad – så arbejdsopgaverne blev fordelt på alle rådsmedlemmerne. Endelig er vi i fuld gang med
at få oprettet en hjemmeside, hvor vi vil lægge alle informationer om Ældrerådets arbejde ind på.
Samtidig med løste vi alle de andre opgaver der ligger i Ældrerådsarbejdet. Lad os uddybe det lidt!
Møder og høringssvar:
Ældrerådet har afholdt 11 ordinære og to ekstraordinære Ældrerådsmøder i 2018.
Ældrerådet har i 2018 indgivet 44 høringssvar til Velfærdsudvalget, 29 til Social- og Sundhedsudvalget og 3
til Teknisk Udvalg.
Budget 2019-2022:
I april kom administrationens forslag til besparelser i et samlet "Handlingskatalog" med forslag til budgetforbedringer på 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. fra 2020 med henblik på, at der skulle være råderum til fremtidige politiske prioriteringer. Det betød, at der var spareforslag på Ældreområdet med 6 mio. kr.
i 2019 + 2,1 mio. i manglende besparelser i 2018 i alt 8,1 mio. kr. stigende til godt 10 mio. kr. i 2020.
Besparelsesforslagene var blandt andre nedlæggelse af plejehjemspladser eller lukning af plejehjemmet
Tolleruphøj, besparelser på Cafeerne på Lundebjerggård og på Nordhøj Plejehjem, samt beskæring af velfærdsmidlerne og stop for klippekortordningen og mange flere.
For så vidt angår Klippekortordningen blev det foreslået, at hele puljen på 3 mio. kr. skulle spares ved overgang til bloktilskudsordningen i 2019, - og for Velfærdspuljen en reduktion fra 9,1 mio. kr. til 5,1 mio. kr, når
puljen overgår til bloktilskudsordningen i 2020.
Ældrerådet pointerede, at nedlæggelse af Klippekortordningen ville give store serviceforringelse for borgere, der bor på plejehjemmene, hvor konsekvensen vil blive, at de ikke selv kan bestemme egne aktiviteter
”ud af huset” og hermed vil forringe livskvaliteten væsentligt for de berørte borgere. For Værdighedspuljen
ville besparelsen få konsekvenser for forebyggelsen og udvikling af medarbejdernes kompetencer, som de
blandt andet skal bruge ved indkørsel af den kommende akutfunktion. Dermed ville besparelsen kunne
komme til at koste mere på andre serviceområder og ville kun betyde en besparelse på papiret.
Ældrerådet tog kraftigt afstand fra de serviceforringelser, der var lagt op til i Handlingskataloget på et
Dialogmødet med velfærdsudvalget samt i vores høringssvar.
Ældrerådet ville sikre sig at borgerne var klar over de store besparelsesforslag. Ældrerådet inviterede derfor
sammen med Ældre Sagen, Danske Seniorer, Faglige Seniorer til et borgermøde med politikere fra
Velfærdsudvalget, så borgerne kunne komme med spørgsmål og holdninger til de massive
besparelsesforslag.
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Heldigvis fandt Byrådet en anden vej. Mange af besparelserne blev skrottet og skatten i stedet sat op.
Resultatet blev blandt andet nedlæggelse af 7 pladser på Tolleruphøj, Klippekortordningen samt halvdelen
af Velfærdsmidlerne bliver sparet væk og Cafeen på Nordhøj lukkes.
Kvalitetsstandarterne:
Kvalitetsstandarderne revideres en gang årligt. Velfærdsudvalget ville i årets revidering godt sikre, at kvalitetsstandarderne blev mere læsevenlige.
Ældrerådet foreslog blandt andet, at det gøres klart i kvalitetsstandarden for rehabilitering at pårørende
kun inddrages i det omfang borgeren selv ønsker dette. Det er uhyre vigtigt at vi selv bestemmer over vores
eget liv, uanset alder. Ligeledes pointerede vi, at kommunen ikke kan afvise at yde personlig hjælp, alene
fordi en borger ikke deltager i et rehabiliteringsforløb. Velfærdsudvalget tog godt imod vores forslag, som
blev indarbejdet i kvalitetsstandarderne.
Betaling på ophold på midlertidige pladser efter sygehusophold:
I Ældrerådets høringssvar på kvalitetsstandarder gjorde vi opmærksom på, at det er brugerbetaling ad
bagvejen, når der opkræves betaling for mad, tøjvask, medicin m.v. ved indlæggelse på en Akutplads og
rehabilitering med en genoptræningsplan.
Dette var et hot emne i efteråret 2018.
Sundhedsministeren havde både på et Samrådsmøde i Folketinget og i Folketingssalen meldt ud, at det
aldrig har været en politisk intension, at der skal være brugerbetaling på sundhedsydelser i Danmark. På
trods af det opkræver mange Kommuner- heriblandt Frederikssund Kommune - brugerbetaling for mad,
tøjvask, og medicin, når borgerne fx udskrives fra sygehusophold til færdigbehandling i kommunen. Dette
gjorde Ældrerådet Velfærdsudvalget opmærksom på, blandt andet ved at fremsende en redegørelse fra
Kammeradvokaten, der gør klart, at Kommunerne ikke har lovhjemmel til at opkræve brugerbetaling på
sundhedsydelser. Sundhedsministeren har meldt ud, at hun vil gøre reglerne klare i en ny Vejledning til
Sundhedsloven. Vejledningen skulle være færdig i slutningen af februar 2019.
Frederikssund Kommune oplyser, at der ikke er nogen Akutpladser i Frederikssund? Nu er det jo ikke
navnet, som afgør om der kan kræves brugerbetaling, men opgavens art, så Ældrerådet kæmper videre med
at få fjernet denne brugerbetaling, som er en kæmpe udgift for mange pensionister. Ældrerådet mener at
sundhedsydelser skal være gratis.
Husleje niveau på plejehjemmene:
Kommunen ønskede at der skulle være samme m² pris overalt på de kommunale plejehjem. Det
opponerede Rådet imod, da standarderne er meget forskellig overalt. Noget er nybygget og noget er rigtig
mange år gamle. Først når standarderne er ens overalt, vil det være OK med ens priser.

Ledsagerordningen:
I budgettet for 2018 blev det besluttet af afsætte 0,5 mio. kr. til et generelt løft af ældreområdet
eksempelvis til en følgeordning for de svageste ældre.
Der har ikke vist sig det store behov for følgeordningen pga. de fast tilknyttede læger til tre af kommunens
plejehjem. Samtidig er der en aftale på vej om fast læge på det fjerde plejehjem og der arbejdes med
samme aftale på det sidste plejehjem.
At der d.d. kun er forbrugt en lille del af de afsatte midler handler om, at ordningen har været svært at
indfase. Ældrerådet forslog, at midlerne især skulle bruges på borgere med demens, så de altid har en til at
følge sig til aktiviteter uden for boligen. Ingen borger med demens bliver sendt alene afsted til blodprøver,
røntgen med videre.
Sådan blev det desværre ikke.
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Samarbejde med Velfærds- og Social og Sundhedsudvalget:
Ældrerådet har afholdt tre dialogmøder med Velfærdsudvalget, hvor vi på det første møde i april talte om
administrationens forslag til besparelser på ældreområdet, - boliger til ældre samt - det første udkast til
Ældrepolitikken. På det dialogandet møde var budgettet for 2019 på dagsordenen. På et møde i august
drøftede vi besparelsesforslagene med Velfærdsudvalg. På det tredje dialogmøde i september fik vi drøftet
de foreslåede besparelser på ældreområdet samt konsekvenserne ved oprettelse af det private plejehjem
Attendo, som forventes ibrugtaget i juni – september 2019.
Ældrerådet sætter stor pris på møderne med udvalgene, som giver mulighed for at få svar på spørgsmål, der
har stor interesse for Ældrerådet.
Ældrerådet blev i november 2018 inviteret til at deltage på en tur rundt på Kommunens institutioner og for
at se på Velfærdsteknologi. Det var en lærerig oplevelse. Vi så mange spændende hjælpemidler og der var
gode indslag fra plejehjemmene og administrationen.
Vi mødte alle steder nogle meget engagerede medarbejdere, der havde forberedt sig grundigt på vores
besøg. Dette gav os mulighed for, at få indsigt i det utal af nye samt allerede afprøvede hjælpemidler, der
findes og kan højne velfærden for vores ramte medborgere og samtidig lette medarbejdernes arbejdsmiljø.
Vi hørte om de mange fald der sker i borgerens eget hjem, og vi undrer os over, at der ikke blev talt om at
forebygge de mange fald.
Desværre er erhvervelsen af hovedparten af hjælpemidlerne forbundet med relativt store udgifter.
Vores opfordring til udvalgets medlemmer er imidlertid at tænke langsigtet, idet investeringer nu på sigt vil
forrente sig.
Det er Ældrerådets indtryk, at den menneskelige dimension ikke forringes med indførelse af den megen ny
teknologi, da døgnplejen fortsat vil komme på besøg. Ældrerådet ser gerne at der udarbejdes en oversigt
over, hvordan og hvornår det er muligt at gøre brug de enkelte hjælpemidler.

Ældre- og Værdighedspolitik:
Første udkast til Ældre- og Værdighedspolitik handlede om, hvilke værdier politikken skulle indeholde.
Værdierne skulle drøftes på fire Cafèmøder rundt på kommunes Plejehjem. Borgerne med interesse i
ældreområdet havde her mulighed for at komme med input til den kommende Ældre- og Værdighedspolitik
Ældrerådet blev opfordret til at deltage med et oplæg om Ældrerådets holdninger til Ældre- og
Værdighedspolitikken. Lise- Lotte Due holdt oplæg på Cafèmødet på Nordhøj, Lissi Gyldendahl på
Tolleruphøj og Arne Christensen og Bent Jakobsen på Solgården i Slangerup.
Vi havde i forbindelse med Cafèmøderne udarbejdet en folder om Ældrerådets arbejde, som blev delt ud.
En opsamling over inputs fra Cafèmøderne blev præsenteret på Velfærdsudvalgets dialogmøde med
Ældrerådet den 14. august. Det blev til fire fokusområder:
1. Den rigtige indsats på det rette tidspunkt
2. Støtte til fortsat at kunne mest muligt selv
3. Ejerskab over eget liv
4. Forebyggelse og samarbejde
Input fra Cafèmøderne og dialogmødet har dannet udgangspunkt for det færdige udkast til
værdighedspolitikken.
Ved hvert møde var 20-30 borgere fremmødt. Ved borde af cirka 5 personer diskuterede de indhold l
politikken
Ældrerådet mener, at det færdige resultat er lidt tyndt. Vi kunne godt have tænkt os at den var lidt mere
udbygget. Velfærdsudvalget vil løbende udarbejde handleplaner til udmøntning af Ældre - og
Værdighedspolitikken, så vi regner med, at det vi savner i politikken, vil være indeholdt i handleplanerne,
som bliver udarbejdet i 2019.
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Handicap - og Psykiatripolitik:
I juni inviterede formand for Social- og Sundhedsudvalget Ældrerådet, sammen med Handicaprådet og
brugere til at deltage i de første drøftelser om indhold i en ny Handicap- og Psykiatripolitik. Det var et meget
positivt møde, hvor alle frit kunne fremkomme med ønsker til den fremtidige politik. Mødet blev i oktober
fulgt op af et åbent Cafèmøde, hvor de første tanker blev fremlagt og hvor borgerne kunne komme med
input hertil.
Medlemmer af Ældrerådet deltog i begge møder. Social- og Sundhedsudvalget vil også udbygge Handicapog psykiatripolitikken med handleplaner. Dette arbejde vil starte ca. april 2019.
Cafèmøder for nye Seniorer:
Ældrerådet har også deltaget med oplæg eller med en stand på Kommunens møder for nye seniorer. Der var
rigtig gode oplæg som har interesse for seniorerne, men Cafèmøderne blev ikke det store tilløbsstykke.
Måske på grund af mødetidspunktet, idet møderne blev afholdt fra kl. 17- 19. Dette vil vi evaluere med
Velfærdsudvalget og en ny model skal drøftes.
Borgermøder:
Fælles Borgermøde på Lundebjerggård 20. august 2018.
Ældreorganisationerne i Frederikssund inviterede til et Borgermøde på Lundebjerggård hvor de kunne møde
politikerne og stille spørgsmål til de foreslåede besparelser på ældreområdet. I panelet deltog Susanne
Betina Jørgensen, (A). Poul Erik Skov Christensen, (A), Morten Skovgård, (C), og Maria Katrine Nielsen, (B)
Det var et tilløbsstykke uden lige. Salen var med fyldt ca. 100 personer og folk stod i gangen og udenfor på
terrassen. Godt at det var en varm sommerdag.
Spørgelysten var stor og det var ikke mange positive kommentarer de fremmødte havde til
besparelsesforslagene. Budskabet til politikerne var klart ”Drop besparelserne på Ældreområdet”.
Alt i alt er Ældrerådet overbevist om, at mødet havde en del af æren for at ikke alle besparelserne blev
vedtaget.
Borgermøde afholdt af Ældrerådet på Elværket:
Den 22. oktober afholdt Ældrerådet endnu et Borgermøde, denne gang på Elværket. Her indledte de to
Viceborgmestre Tina Tving Stauning (A) og Lars Thelander Bostrøm (O) med oplæg om det vedtagne budget
og hvilke besparelser der kommer på ældreområdet. Spørgelysten var stor blandt deltagerne og vi fik svar
på mange spørgsmål.
For at det ikke skulle blive for dystert, havde vi også inviteret læge Stig Pramming, der på en fornøjelig og
oplysende måde fortalte om, hvordan vi holder hjernen frisk så længe som muligt. Et stort tilløbsstykke!
Salen var fyldt med ca.140 deltagere og vi havde en venteliste på over 50 personer
Stand på Snake City Jazz Festival i Slangerup 25. august 2018:
Ældrerådet havde en stand på Jazz festivalen. Fire Ældrerådsmedlemmer deltog og talte med rigtig mange
mennesker om Ældrerådsarbejdet.
Mange tror at Ældre Sagen og Ældrerådet er det samme, så vi havde til dagen udarbejdet en lille folder der
oplyste om ældrerådsarbejdet, som vi delte ud med let hånd.
Samarbejde med andre Ældreorganisationer:
Danske Seniorer, Faglige Seniorer, Ældre Sagen og Ældrerådet har afholdt to møder for at drøfte samarbejde
til gavn for alle vores ældre. Baggrunden for at samarbejdet kom i gang, var de store besparelsesforslag på
ældreområdet.
Vi har nedsat en styregruppe, der har aftalt at mødes 2 gange årligt for at drøfte ældres vilkår i
Frederikssund Kommune, med det formål at afholde fælles borgermøder.
Det private plejehjem Attendo:
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Ældrerådet følger opførelsen af det private plejehjem i Frederikssund. Fire ældrerådsmedlemmer deltager i
en følgegruppe sammen med andre ældreorganisationer, hvor vi følger udviklingen i byggeriet og
informerer hinanden om vores synspunkter.
Ældrerådets hjemmeside:
Som led i synliggørelsen af Ældrerådets arbejde har vi besluttet at få en ny hjemmeside, der er mere
overskuelig og dermed lettere at bruge for borgerne. Her vil man blandt andet kunne finde referater og
høringssvar fra Rådsmøderne. Hver måned vil vi lave et opslag, hvor vi fortæller om hvad vi har arbejdet
med på det sidste Ældrerådsmøde og hver tredje måned udkommer der et Nyhedsbrev.
Andre møder:
Ældrerådet deltager også i Danske Ældreråds temamøder og konferencer, hvor alle landets
ældrerådsmedlemmer bliver inviteret. I 2018 har temaerne blandt andet været,- kursus for nye
Ældrerådsmedlemmer, - den kommende Sundhedsreform og - opgaveglidningen mellem Regioner og
Kommuner. Frederikssund Ældreråd har været repræsenteret på alle møder og konferencer.
Formand og næstformand deltager i de regionale møder i Regionsældrerådet og Nordgruppen, hvor de har
taget del i drøftelserne om boligpolitik, sundhedshuse, ny teknologi og meget mere. Det er to udvalg, hvor
der sker megen videndeling til glæde for alle Ældrerådene.

Borgermøde Lundebjerggård 20.august 2018
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Ældrerådets medlemmer er repræsenteret i følgende:
Udpegninger/opgaver
Formand
Lise Lotte Due
Nordgruppen
Regionsgruppen
Nordhøj
Attendo
Næstformand
Bent Jakobsen
Nordgruppen
Regionsgruppen
Kasserer
Rigmor Nielsen
Smagspanelet
Sekretær
Vibeke Davids Hansen Attendo
Lundebjerggård
Fritids- og kulturudvalget
Ordinært medlem Vicky Hansen
Peders Have
Ordinært medlem Lissi Gyldendahl
Tolleruphøj
De Tre Ege
Attendo
Ordinært medlem Søren Holmgaard
Teknisk Udvalg
Plan & Miljø Udvalget
Attendo
HAB
Ordinært medlem Christian Heiberg
Smagspanelet
Teknisk Udvalg
Ordinært medlem Arne Christensen
Solgården
Plan & Miljø Udvalget

Alle får tilsendt Velfærdsudvalget- og SSU udvalgets dagsordener

Ældrerådet har var været repræsenteret i følgende arbejdsgrupper i 2018:
Forretnings
-orden

Lise Lotte
Bent
Rigmor
Vibeke
Christian
Vicky
Arne
Søren
Lissi

Vedtægter

Kommunika- Ældreråds- Fælles
Borgermøde Hjemmetionsstrategi seminar
Borgermøde
side

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Årsberetning

x
x
x
x

x
x

Ældrerådsfolder

x
x
x

x
x
x

x

x

X

X
X
x

x
x
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