Til Ældrerådet i Frederikssund Kommune
v. formand Lise Lotte Due

Dato
18. januar 2019

Sagsnr.
27.69.40-A00-1-19

Ældrerådets møde på Rehabiliteringsafdelingen den 10. januar
2019
Kære Lise Lotte Due
Ældrerådet afholdt sit ordinære møde på Rehabiliteringsafdelingen den
10. januar 2019, hvor bl.a. lederen af Rehabiliteringsafdelingen holdt
oplæg om afdelingens arbejde og målgruppe.
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I den sammenhæng får vi refereret, at dialogen omkring betalingen for
ophold på Rehabiliteringsafdelingen blev meget ophedet, og at lederen
for Rehabiliteringsafdelingen bliver beskyldt for at opretholde en ulovlig
praksis. Det er meget uhensigtsmæssigt at en sådan dialog finder sted,
og ikke befordrende for kommunale arbejdspladsers motivation til at
være vært for Ældrerådet.

CVR-nr.: 29 18 91 29

Som det fremgår af dagsordener og referater fra Velfærdsudvalgets møder i december 2018 og januar 2019, samt bilagene til Byrådets møde i
december 2018 vedrørende kvalitetsstandarder, så er der mange forskellige tolkninger af betaling for pladser med midlertidigt ophold, herunder
akutpladser. Dette er en politisk drøftelse, som Ældrerådet også rejser
gennem sine høringssvar til de nævnte sager.

Telefontid:
Mandag 09.00 Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 Torsdag 09.00 Fredag 09.00 -

Vi håber at denne episode er ”en enlig svale” i Ældrerådets tilgang til
dialog med vores medarbejdere og ledere.

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Bank 4319-3430270303

Vi noterer os også, at det fremgår af referatet fra mødet den 10. januar
2019, at Ældrerådet ønsker at fortsætte det gode samarbejde med Velfærdsudvalget. Det sætter vi selvfølgelig stor pris på, og vil gøre vores til
at medvirke til det gode og konstruktive samarbejde fremadrettet. Vi vil
naturligvis fortsat gerne byde Ældrerådet velkommen i vores kommunale
tilbud.
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Venlig hilsen

Inge Messerschmidt
Formand for Velfærdsudvalget
Helle Hagemann Olsen
Direktør
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