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Budgetmøde med Velfærdsudvalget 
og Ældrerådet 
 

 

Mødet blev afholdt den 4. september 2018 kl. kl. 8:15 – 9:15 

Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund, Byrådssalen, 2. sal.  

MØDEDELTAGERE 

Fra Velfærdsudvalget: Inge Messerschmidt (formand), Susanne Bet-

tina Jørgensen, Anne Sofie Uhrskov, Charlotte Drue, Jesper Wittenburg, 
Afbud: Morten Skovgaard, Poul Erik Skov Christensen. 

 
Fra Ældrerådet: Lise Lotte Due (formand), Bent Jakobsen, Rigmor Niel-

sen, Vicki Hansen, Christian Heiberg, Lissi Gyldendahl, Arne Christensen, 
Søren Holmgaard. 

 

Øvrige deltagere: Helle Hagemann Olsen (Direktør Velfærd, Arbejds-
marked og Sundhed), Klaus Godsk Kolberg (Ældre og Socialchef), Malene 

Størup (Sundhedschef), Lise-Lotte Tøttrup (referent). 

 

 

 

 

Referat 
 

 

 

1. Velkomst v/Velfærdsudvalgets formand Inge Messerschmidt 

Der var en kort præsentation af mødedeltagerne. 

 

2. Drøftelse af høringsmaterialet til budget 2019 – 2022 

Klaus Kolberg præsenterede budgetoplægget for 2019 – 2022,  

herunder et nyt forslag om lukning af Omsorgscenteret Tolleruphøj. 

 

Der var en dialog omkring lukningen af Omsorgscenteret Tolleruphøj. 

 

Ældrerådet anbefaler ikke en lukning af centeret. 

Ifølge Ældrerådet mener borgerne, at det er det bedste center i Frede-

rikssund, og en flytning vil være en serviceforringelse. 

 

Ældrerådet mener man bør se på befolkningstilvæksten over en læn-

gere periode, da de mener, at der over en årrække igen vil være be-

hov for pladserne. 

Ifølge administrationen vil der gå 5-10 år, før stigningen i ældrebefolk-

ningen betyder, at kommunen får brug for mere kapacitet på plejebo-

ligområdet. Dette set i forhold til, at Attendo åbner et friplejehjem 

med 72 boliger. 
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Der var en dialog omkring kommunens venteliste, hvor der på nuvæ-

rende tidspunkt er 40 borgere på venteliste og 7 borgere på akutliste 

(garantiventeliste). 

Når Attendo åbner deres friplejehjem forventes det, at ventelisten 

kommer ned på nul. 

 

Lissi Gyldendahl, Ældrerådet, spurgte ind til en reduktion af personale, 

i forbindelse med en eventuel lukning af enkelte pladser på flere om-

sorgscentre. 

 

Der vil ikke være samme reduktion af personale, ved lukning af en-

kelte pladser på flere omsorgscentre, som der vil være ved en lukning 

af et helt center. Der vil altid være ansat et antal af særlige faggrup-

per, uanset antallet af beboere, disse faggrupper kan ikke reduceres. 

Der er derfor ikke den samme besparelse, ved at lukke enkelte plad-

ser, i forhold til at lukke et helt center. 

 

Velfærdsudvalget pointerede, at der pågår forhandlinger omkring luk-

ninger og alt er lagt ud i høringsmaterialet. Der er ingen tvivl om, at 

det skaber usikkerhed både blandet medarbejdere og beboere. 

 

Ældrerådet foreslog, at pladser der eventuelt lukkes, kunne bruges til 

aflastningspladser, da der efter deres mening er mangel på sådanne 

pladser. 

Endvidere foreslog Ældrerådet, at seniorboliger kunne være en mulig-

hed til anvendelse af Tolleruphøj, hvis en lukning blev vedtaget. 

 

Velfærdsudvalget pointerede, at der skal foregå forhandlinger omkring 

lukningerne før den endelige vedtagelse. 

Før en beslutning er vedtaget, tages der ikke stilling til, hvad de even-

tuelt lukkede boliger skal bruges til. 

 

Velfærdsudvalget kvitterede for Ældrerådets forslag, til benyttelse af 

eventuelt kommende lukkede boliger. 

 

Husleje 

Der var en dialog om beboernes betaling for husleje. 

Ældrerådet har via deres følgegruppe til Attendo, fået oplyst en hus-

leje på omkring 8.500,- kr. på det kommende friplejehjem. 

 

Dette kunne administrationen ikke kommentere på, da huslejen endnu 

ikke var endelig fastsat. Det forventedes dog, at lejen blev på samme 

niveau som på Pedershave. 
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Kommunal udgift 

Ældrerådet spurgte ind til hvor stor kommunens udgift ville blive, for 

Frederikssundborgere på Attendos friplejehjem. 

 

Administrationen skal fra 2019 en gang årligt, beregne en takst på 

baggrund af driftsudgifter til Pedershave. Det er denne takst der af-

regnes til Attendo for Frederikssundborgere. 

For 2017 blev beregnet en takst på 1.460,- kr.  

 

Herudover skal Frederikssund kommune leverer sygeplejeydelser. 

 

Efter dialogen omkring omsorgscentrene gjorde Klaus Kolberg op-

mærksom på, forslag nummer 143, som også var nyt i forhold til tidli-

gere materiale. 

 

Forslag nummer 143 var en udvidelse, hvor Velfærdsudvalget foreslår, 

at kommunen stiller PC eller IPad til rådighed for medlemmerne af 

Ældrerådet samt Handicaprådet. 

  

Forslaget er et stort ønske fra Ældrerådet der kvitterede for forslaget. 

 

Klaus Kolberg orienterede efterfølgende om budgetprocessen. 

Høringsperiode for budgettet er den 3. – 16.september 2018.  

Der vil blive afholdt borgermøde om budgetoplægget den 13. septem-

ber 2018 

Der vil være 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 3. ok-

tober 2018 

Det endelige budget vedtages på Byrådsmødet den 10. oktober 2018. 

 

Som kommentar til budgetkataloget mente Ældrerådet, at de ældre 

mister mulighed for udfoldelser, hvis de foreslåede besparelser gen-

nemføres. Derudover vil der ske store serviceforringelser over for æl-

dre borgere i kommunen. 

 

Ældrerådet kommenterede, at de var glade for disse møder, og syntes 

det var godt, at have dialogen med Velfærdsudvalget. 

 

Inge Messerschmidt sluttede med en tilkendegivelse af, at medlem-

merne i Velfærdsudvalget ligeledes var glade for dialogmøderne, samt 

de indlæg der modtages fra Ældrerådet.  

 

Inge takkede for et godt møde. 

 

  

 


