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Dialogmøde mellem 
Velfærdsudvalget og Ældrerådet 
 

 

Referat fra dialogmødet. 
Den 2. april 2019 kl. 8.15-10.15 i Byrådssalen 

 

MØDEDELTAGERE 
Fra Velfærdsudvalget: Inge Messerschmidt (formand), Susanne Bettina 

Jørgensen, Anne Sofie Uhrskov, , Morten Skovgaard, Jesper Wittenburg, Poul 

Erik Skov Christensen. 
 

Fra Ældrerådet: Lise Lotte Due (formand), Bent Jakobsen, Vicki Hansen, 
Vibeke D. Hansen, Christian Heiberg, Lissi Gyldendahl, Arne Christensen, Søren 

Holmgaard. 

 
Øvrige deltagere: Helle Hagemann Olsen (Direktør Velfærd, Arbejdsmarked 

og Sundhed), Klaus Godsk Kolberg (Centerchef for Voksenstøtte og 
Rehabilitering), Malene Størup (Centerchef for Politik, Sundhed og Personale), 

Søren Kvistgaard Rasmussen (leder af staben), Lise-Lotte Tøttrup (Administrativ 
konsulent, referent). 

 

 

Sag nr. 1  Velkommen v/ formand for Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt 

Inge Messerschmidt bød velkommen til mødet og gav ordet til Klaus Kolberg, 

der gennemgik dagsordenen.  

 

Sag nr. 2  Handleplan for Værdighedspolitik 

Søren Kvistgaard informerede om udarbejdelse af handleplan for 

værdighedspolitikken. 

 

I december 2018 vedtog Byrådet en ny Værdighedspolitik for Frederikssund 

Kommune, som skulle udmøntes i konkrete handleplaner. Handleplanerne 

udarbejdes i 1. halvår af 2019 gennem inddragelse af borgere og særlige 

interessenter. 

 

Den 26. februar 2019 afholdt kommunen et cafémøde på omsorgscenter 

Tolleruphøj, om handleplan for værdighedspolitikken. På Cafemødet fandt 

følgende områder størst opbakning blandt deltagerne: 

 Alle borgere skal have en fast kontaktperson 

 Forebyggende/særlig indsats for borgere, der oplever en livskrise 

 Gratis transport til træning til dem, der ikke selv kan transportere sig 
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 Kommunen må ikke slippe borgeren før borger kan klare sig selv i 

hjemmet efter ophold på Rehabiliteringsafdelingen eller sygehus 

 

På baggrund af disse fire områder havde administrationen udarbejdet forslag 

til tre indsatsområder: 

1. Borgere i livskrise 

2. Sammenhæng i borgerens forløb 

3. Velfærd på nye måder 

 

Der var en kort dialog omkring handleplanen, og der blev talt om, hvordan 

midler fra Værdighedspuljen kunne tænkes ind i Værdighedspolitikken.  

 

Det blev fra Ældrerådet pointeret, at forebyggelse koster penge, og at de 

tilbud der gives også skulle være attraktive. 

 

Der var ikke yderligere kommentarer til handleplanen eller processen 

 

Velfærdsudvalget ville på det efterfølgende udvalgsmøde førstebehandle 

udkast til handleplanen. 

 

Sag nr. 3  MAD til hver DAG 

På møde i Velfærdsudvalget den 2. oktober 2018 blev udvalget introduceret til 

det fælleskommunale § 60-selskab MAD til hver DAG (sag nr. 84).  

Ældrerådet havde i den forbindelse afgivet høringssvar til punktet. 

Udvalget ønskede, at få uddybet Ældrerådets høringssvar med henblik på en 

drøftelse af det fremtidige samarbejde med Mad til Hver Dag. 

 

Ældrerådet orienterede om en borgerhenvendelse vedrørende bestilling af 

madportioner, da borgeren var interesseret i et mindre antal leveringer. 

Ifølge kvalitetsstandarderne, kunne der som minimum leveres 4 portioner 

ugentligt. Ældrerådet havde et ønske om, at der kunne leveres færre portioner 

end det der stod i Kvalitetsstandarden. 

 

Fra Velfærdsudvalgets side understregede man, at det kunne være svært for 

leverandøren, at ændre produktionsrytme, men bestyrelsesrepræsentanterne 

ville gerne have en dialog med Mad til hver Dag om muligheden for ændring 

af leveringsfrekvens. Dette kunne dog have indflydelse på betalingen og var 

betinget af en ændring af leverings- og samarbejdsaftalen.  

 

Der var desuden et ønske fra Ældrerådets side om, at emballagen blev gjort 

mere indbydende og appetitlig.  Desuden skulle der være en bedre vejledning 

til tilberedning af maden, en mere fyldestgørende deklaration med større 

skrift. Bestyrelsesrepræsentanterne ville også gerne tage disse ønsker med til 

Mad til hver Dag. 

 

Velfærdsudvalget orienterede om, at der hvert andet år foretages en 

brugertilfredshedsundersøgelse på området. Den næste foretages til juni i 

2019. 
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Velfærdsudvalget orienterede desuden om en kommende Sundhedsuge i 2020 

kommunen. Her blev Ældrerådet opfordret til at tænke over, hvordan de 

kunne bidrage med gode ideer til sådan en uge. 

 

Sag nr. 4  Informationsmøder for kommende seniorer 

Frederikssund Kommune havde i 2018 afholdt to informationsmøder for 

kommende seniorer. Formålet med møderne var at skabe bevidsthed om og 

forberede kommunens borgere i alderen omkring 60 år på tilværelsen som 

senior. Efter planen skulle der holdes yderligere to møder i 2019. 

 

Til begge de afholdte møder, i henholdsvis Frederikssund og Skibby, var der 

en meget lav deltagelse fra borgere i målgruppen trods forskellige tiltag til at 

reklamere for møderne. 

 

Det seneste møde i Skibby blev afholdt den 6. november 2018 klokken 17-19. 

På mødet var det muligt for deltagerne at besøge forskellige stande 

vedrørende sundhed, hverdagsrehabilitering, velfærdsteknologi, borgercenter, 

Ældrerådet, det brugerstyrede center, Danske Seniorer samt frivillighed på 

omsorgscenter Nordhøj. Undervejs var der to korte indslag om demens og 

inkontinens. 

 

Det var en svær målgruppe at få fat i og en stor udfordring, at få deltagere til 

disse informationsmøder. Ældrerådet mente, at tidspunktet for møderne var 

dårligt, da det er i spisetiden. Ældrerådet pointerede dog, at indlæggene var 

gode. 

 

Ældrerådet foreslog, at kommunen i stedet for at afholde egne arrangementer 

kunne knytte deres oplæg til arrangementer, der afholdes af Ældresagen, 

Ældrerådet eller andre organisationer i kommunen. Det ville også trække 

deltagere, hvis der var en god oplægsholder. 

 

Sag nr. 5  Samarbejde mellem Ældrerådet og Velfærdsudvalget 

Der har de seneste måneder været en dialog om samarbejdet mellem 

Velfærdsudvalget og Ældrerådet. Der var fra Inge Messerschmidt og Helle 

Hagemann udsendt et brev til Ældrerådet, hvori der var beskrevet en situation 

i forbindelse med Ældrerådets afholdelse af ordinært møde på 

Rehabiliteringsafdelingen den 10. januar 2019.  

 

Velfærdsudvalget og Ældrerådet drøftede forløbet efter hændelsen og var 

enige om, at begge parter havde lært noget af denne proces. Begge parter 

ønskede nu at se fremad og fortsætte det gode samarbejde.  

 

Sag nr. 6  Økonomisk status og budget 2020 

Regnskabet for 2018 blev kort gennemgået af Klaus Kolberg. Herefter blev der 

orienteret om den økonomiske status og proces for budget 2020. 

 

Budgettet for 2020 bliver sendt i høring den 2. september 2019. Der ville blive 

inviteret til et dialogmøde mellem Udvalget og Ældrerådet den 3. september 

2019. Her ville Ældrerådet have mulighed for, at få præsenteret 
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budgetforslagene og stille spørgsmål hertil. Høringssvar skulle indsendes 

senest den 22. september 2019. 

Der var en dialog omkring budgetprocessen og det blev aftalt, at Ældrerådet 

vil blive inviteret til et møde i august måned, hvor rådet vil blive introduceret 

til budgettet på ældreområdet. Desuden ville der blive fastlagt endnu et møde 

mellem Ældrerådet og Velfærdsudvalget inden den 22. september med 

mulighed for aflysning, hvis det ikke blev relevant. 

 

Sag nr. 7  Vedtægtsændringer 

Ældrerådet havde fremlagt deres forslag til vedtægtsændringer, med henblik 

på godkendelse i Velfærdsudvalget og Byrådet.  

 

Ældrerådet orienterede kort om processen for vedtagelsen af nuværende 

vedtægter samt om processen for de reviderede vedtægter. 

Ældrerådet bemærkede, at vedtægterne bør behandles efter hvert 

ældrerådsvalg. 

 

Ældrerådet gjorde opmærksom på, at administrationens forslag til korrektion 

af vedtægterne var taget med i oplægget. 

  

Der var en dialog omkring vedtægterne og administrationen bemærkede, at 

den beskrevne valgprocedure i vedtægterne ville gå forud for en selvstændigt 

udarbejdet valgprocedure. Ældrerådet valgte på baggrund heraf, at arbejde 

videre med vedtægterne, inden de fremsendes til udvalget til behandling. 

 

Vedtægterne skal godkendes i Byrådet.   

 

Sag nr. 8  Emner som ønskes taget op af Ældrerådet 

Ældrerådet havde ingen yderligere ønsker til emner til dialogmødet. 

 

Sag nr. 9  Eventuelt 

Ældrerådet bemærkede, at administrationen havde tilbageholdt nogle af 

Ældrerådets anmodninger om udbetaling af diæter. Administrationen havde 

undersøgt grundlaget for udbetaling, og Ældrerådet var orienteret herom.  

 

Administrationen oplyste, at Byrådssekretariatet var i færd med at udarbejde en 

sag til Byrådet, om udbetaling af diæter. 

 

Ældrerådet spurgte ind til muligheden for, at få tilsendt større rapporter der var 

på udvalgets dagsorden, før den foreløbige dagsorden til udvalgets møder 

udsendes. Dette ville administrationen bestræbe sig på, når det var muligt. 

 

Inge Messerschmidt afsluttede mødet, og takkede Ældrerådet for fremmødet. 

Ældrerådet kvitterede med tak og bemærkede, at de var glade for disse møder. 


