Ældrerådet
Torsdag den 28. februar 2019 kl. 08:45 – 13:00
Rådhuset, Torvet 2, mødelokale F2
3600 Frederikssund

MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Bent Jakobsen
Rigmor Nielsen
Vicki Hansen
Vibeke Davids Hansen

Lissi Gyldendahl
Christian Heiberg
Søren Holmgaard
Arne Christensen
Lise-Lotte Tøttrup (referent)

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 31. januar
2019
Dagens dagsorden blev godkendt.
Til referatet pkt. 3 vedrørende brev fra Inge Messerschmidt og
Helle Hagemann orienterede Lise Lotte, at svar på brevet
fejlagtigt ikke var sendt. Inge og Helle havde derfor ikke
modtaget noget brev, som skrevet i referatet.
Referatet blev herefter godkendt.
2. Sager til høring
Velfærdsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget.
Høringssvar blev sendt til Karin Pedersen den 28. februar 2019.
3. Orientering fra formand
v/ Lise Lotte Due
Arne, Christian, Lissi og Lise Lotte deltager ved temamøde i
Danske Ældreråd, Nordsjællands Konferencecenter i Allerød den
7. marts 2019.
Den 13. februar 2019 blev der holdt telefonmøde med AD Media.
Lise Lotte ville udsende forslag nogle nye mødedatoer med
henblik på det fortsatte arbejde.
Den 2. maj 2019 deltager en fotograf fra forlaget på
ældrerådsmødet kl. 12:00, da Ældrerådets medlemmer skal
fotograferes til den nye brochure.
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Lise Lotte var blevet kontaktet af en indehaver af en fodklinik i
Frederikssund. Indehaveren havde fået en henvendelse fra
firmaet AD media, og hun var ikke bekendt med dette firma. Lise
Lotte havde overfor indehaveren bekræftet, at firmaet AD Media
var i færd med at lave en brochure for Ældrerådet og derfor
søgte annoncører.
Der var efterfølgende en kort dialog omkring hacking og
sikkerhed på nettet, da dette blandt andet var årsagen til
kontakten fra fodklinikken.
Ældrerådet havde modtaget en mail fra Danske Ældreråd med
meddelelsen om, at Erik Stagsted af personlige årsager var afgået
som landsformand for Danske Ældreråd. Næstformand Mogens
Rasmussen ville overtage posten frem til Danske Ældreråds
ordinære repræsentantskabsmøde den 29. april 2019.
Der var en dialog omkring emnet og årsagen til beslutningen.

Vedrørende brev fra Velfærdsudvalgsformand Inge
Messerschmidt og Direktør Helle Hagemann Olsen omhandlende
dialogen ved Ældrerådets møde afholdt på
Rehabiliteringsafdelingen den 10. januar 2019 modtaget af Lise
Lotte Due:

Lise Lotte beklagede endnu engang, at Ældrerådets svar på
brevet fra Inge Messerschmidt og Helle Hagemann Olsen ikke var
blevet sendt.
Søren stillede sig undrende over for, at brevet der var sendt til
Lise Lotte, ikke var blevet videresendt til øvrige medlemmer i
Ældrerådet, men blot omdelt som kopi på mødet den 31. januar
2019.
Bent gav udtryk for, at tonen overfor lederen på
Rehabiliteringsafdelingen var hård, hvilket selvfølgelig var
beklageligt. Hertil bemærkede flere af medlemmerne fra
Ældrerådet, at lederens omtale af borgere fra Kulhuse var
nedgørende, hvorfor dialogen tog en drejning og tonen blev
skarp.
Ældrerådet var ikke enig i indholdet i klagen, da lederen på intet
tidspunkt var gjort ansvarlig.
Ældrerådet havde en dialog om sagen og så frem til at få drøftet
og udredt sagen på dialogmødet med Velfærdsudvalget den 2.
april 2019, hvor samarbejdet mellem Ældrerådet og
Velfærdsudvalget er på dagsordenen.
4. Økonomi
V/ Rigmor Nielsen
Der var ikke noget nyt under dette punkt.
Lissi anmodede om tilladelse til brug af 1.000 kr. til betaling for
hjælp fra it-kyndig til, at komme i gang med Ældrerådets
hjemmeside. Ældrerådet besluttede at bevilge beløbet.
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5. Årsberetning
Lissi udsendte oplæg til Ældrerådet den 25. februar 2019.
Beretningen blev gennemgået og tilrettet.
Der var en dialog omkring logoet med billedet af en bro, og om
dette skulle ændres. Lissi ville forestå det videre arbejde, således
at Årsberetningen ville blive offentliggjort.
Administrationen blev bedt om at udsende Årsberetningen til
Byrådet, direktør Helle Hagemann Olsen og Leder Klaus Godsk
Kolberg. Det blev aftalt, at Lise Lotte skulle udarbejde et brev,
der skulle vedhæftes mailen ved udsendelse.
6. Årshjul
Lissi ville løbende opdatere årshjulet med input fra Ældrerådet.
7. Vedtægter
V/ arbejdsgruppen Lissi, Arne og Bent
Vedtægterne blev mailet til Velfærdsudvalget den 4. feb. 2019.
Der var en dialog omkring det videre forløb.
Det blev aftalt, at Lise Lotte skulle udarbejde oplæg til det videre
arbejde i form af brev til Borgmester og Velfærdsudvalg.
8. Ældrerådets hjemmeside
Orientering
V/arbejdsgruppen: Vibeke, Vicki og Bent
Lissi arbejdede videre med hjemmesiden.
Når hjemmesiden var færdig ville Jørgen Christensen, ejer af
domænenavnet, modtage en mail, hvori han skulle bekræfte, at
navnet kunne overdrages til Lissi.
9. Kommunikationsstrategi
V/ arbejdsgruppen: Lissi, Vicki og Arne
Oplæg til godkendelse var vedhæftet dagsordenen som bilag.
Kommunikationsstrategien blev gennemgået og tilrettet.
Administrationen blev bedt om at udsende
Kommunikationsstrategien til Velfærdsudvalget, direktør Helle
Hagemann Olsen og Leder Klaus Godsk Kolberg.
Det blev aftalt at Lise Lotte skulle udarbejde et brev der skulle
vedhæftes mailen ved udsendelse.
10. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden
sidst
Lissi orienterede om Attendos følgegruppemøde den 4. februar
2019.
Der var stor interesse omkring dobbeltboliger, hvilke der er 2 af.
Huslejen for disse dobbeltboliger er 15.800 kr./md.
Ved indflytning betales en måneds husleje plus et indskud
svarende til en måneds leje.
Der kunne ikke oplyses noget om ventelisten.
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Lissi orienterede om Cafemødet omkring handleplaner for
værdighedspolitikken.

Lissi orienterede om et kommende møde med Movia og faglige
seniorer den 15. marts 2019.
Søren orienterede om et møde med de øvrige
Ældreorganisationer.
Den 9. april 2019 er der møde igen omkring sundhedsreformen,
hvor flere politikkere er inviteret.
Der arbejdes på formidlingen omkring mødet.
Vibeke havde været rundt på Attendo og set, hvordan det
foreløbigt var indrettet. Vibeke mente ikke, at indretningen var
særlig hensigtsmæssig.
11. Orientering fra fagudvalg
Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke
Ikke noget nyt der vedrørte Ældrerådet.
Generalforsamling i Elværket den 28. marts 2019 hvor Søren
deltager.
Plan- og Miljøudvalget v/Arne
Der var ikke noget nyt.
Vibeke havde lavet et overslag på rådighedsbeløb til en pensionist
for at se, hvor meget en pensionist kan betale i husleje. Vibeke
ville sende beregningerne til øvrige medlemmer i Ældrerådet.
Teknisk Udvalg v/Christian og Søren
Søren gav udtryk for, at udvalget ikke udviste interesse for
Ældrerådet.
Christian orienterede om, at køreplaner ville komme op på
standerne igen.
Busrute 313, 315, 318 skulle have udvidet kørerplaner, dette sker
dog ikke.
Christian orienterede om, at en Flextur koster 72 kr. i
Frederikssundsund by, men hvis man derimod kører til Vinge er
det kun 36 kr. Årsagen er blandt andet, at man ønsker at
borgerne skal bruge bybusserne ved transport inden for
Frederikssund by.
Christian foreslog, at Ældrerådet holder møde med Teknisk
udvalg.
Ældrerådet havde et ønske om, at få indflydelse vedrørende
busrute over broen, når Vinge station kommer.
12. Ældrerådets info til Lokalavisen
V/ Vibeke
Vibeke ville skrive om årsberetningen og høringssvar.
Derudover skrives om mødet, der holdes den 9. april 2019 på
Elværket med øvrige ældreorganisationer omkring
Sundhedsreformen
Oplæg til annonce sendes til Administrationen, der
videreformidler, så det annonceres i avisen hurtigst muligt.
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13. Orientering fra kommunen (kl. 12:30 – 13:00)
V/Henriete Thomsen leder af omsorgscenter Pedershave
Henriete orienterede om det ”tværfaglige samarbejde” på
centeret. Der var et godt samarbejde fra alle faggrupper omkring
arbejdet med de enkelte beboere.
Pedershave gjorde meget omkring aktiviteter. Som Henriete
udtrykte det: ”der skal være liv i livet”. Derfor var der mange
aktiviteter på Pedershave. Aktiviteterne var baseret på, at så
mange som muligt havde mulighed for at deltage i noget.
Udeliv og frisk luft var en stor del af det at være på Pedershave.
Her opfordredes pårørende også til, at komme ud med beboeren,
når de var på besøg.
Da beboerne er meget forskellige, taler centret meget med
beboere ved indflytningen, og pårørende har ofte forskellige
ønsker, krav og forventninger.
Det handlede ikke kun om pleje og omsorg, det var vigtigt, at
også de pårørende forblev at være en del af beboerens sociale
liv.
Der var tilknyttet fem faste frivillige til Pedershave. For nogles
vedkomne dannes der tætte relationer til enkelte beboere.
Henriete oplyste, at der var mange frivillige, der gerne ville gøre
noget, og centeret ville meget gerne have frivillige.
Der var en dialog omkring, hvordan man kunne ”bruge” de
frivillige, og om der kunne ses på muligheden for at få flere yngre
mennesker ind som frivillige. Henriete orienterede om, at der for
øjeblikket var et forsøg på Tolleruphøj omkring tilknytning af
yngre frivillige.
Ældrerådet spurgte, om ikke det var en mulighed med flere
forsøg med unge frivillige. Det mente Henriete bestemt, man
skulle se nærmere på.
Ældrerådet spurgte ind til venteliste på Pedershave. Henriete
orienterede om, at der for øjeblikket var 15 – 20 på venteliste til
Pedershave, og at ventelisten til plejebolig for tiden var på
omkring 45. Mange udenbys borgere søger plejebolig på
Pedershave, men hvilke borgere der tildeles bolig, er en opgave
der ligger i visitationen.
Ældrerådet spurgte ind til husleje og boligstørrelse. Henriete
orienterede om, at boligerne er på 60 m², hvoraf de 40 m² udgør
selve boligen, og de 20 m² er en del af boenhedens fællesareal.
Huslejen ifølge ”Plejehjemsoversigten” er på 7.641,06 inklusiv el
og varme.
Der var en dialog omkring huslejen i forhold til den kommende
husleje på Attendo, der efter sigende kommer til at være 7.900
kr. + el og varme. Attendos boliger er på ca. 42 m².
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Ældrerådet spurgte ind til, om det var svært at rekruttere
personale til Pedershave. Henriete orienterede om, at det var en
udfordring at få assistenter i aftenvagt. Det forsøges at rekruttere
elever efter endt uddannelse.
Ældrerådet spurgte ind til sygefraværet på Pedershave, der ifølge
”plejehjemsoversigten” er lavt i forhold til øvrige plejecentre i
kommunen. Henriete orienterede om, at der blev gjort meget i
forhold til opfølgende samtaler. Der var meget åbenhed omkring
fravær og det forsøges, at få personalet i arbejde hurtigst muligt
efter længere tids sygdom, eventuelt på nedsat tid.
Ældrerådet spurgte ind til magtanvendelse. Der var ”kun”
indberettet seks ulovlige sager i kommunen. Henriete forklarede,
at det ofte er et stort dilemma, men igen er der også her meget
åbenhed. Der tages en faglig vurdering fra gang til gang, og der
er stor tillid til, at personalet udøver deres arbejde bedst muligt.
14. Næste møde
Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 28. marts 2019, kl.
8:45 på Rådhuset, mødelokale F2.
Afbud fra Vibeke og Vicki
Opdateret oversigt over Ældrerådets møder 2019 var vedhæftet
dagsordenen som bilag.
Mødeleder ved ordinære ældrerådsmøder i 2019 fremgår af
nedenstående tabel.
Dato

Mødeleder

31. januar

Bent

28. februar

Rigmor

28. marts

Lissi

2. maj

Vibeke

28. maj

Vicki

8. august

Christian

29. august

Arne

26. september

Søren

31. oktober

Lise Lotte

28. november

Bent

15. Eventuelt
Arne undrede sig over manglende udbetaling af diæter. Arne har
afleveret sedler omkring møder i arbejdsgrupper, hvorfra han
ikke har modtaget diæter. Ældrerådet ønskede en redegørelse for
grundlaget for udbetaling af diæter. Administrationen undersøger
grundlaget nærmere.
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Vibeke havde undersøgt muligheden for et it kursus.
Ældresagen kunne ikke tilbyde kursus før efter sommer.
Vibeke havde henvendt sig på Lundebjerggård, som godt kunne
foranstalte undervisning.
Vibeke ville vende tilbage med en dato for undervisning af
Ældrerådet.
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