
Til: Velfærdsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den. 31. maj 
2019

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 4. juni 2019

Punkt Bemærkninger

54. Handleplan for 
værdighedspolitikken
27.00.00-A00-16-18

Ældrerådet tager den reviderede Værdighedspolitik til efterretning 
og bakker op om, at der skal ske en indsats til ”bekæmpelse af 
ensomhed”.

Ældrerådet beklager at Værdighedspuljen er halveret. Det betyder, 
at mange gode initiativer lukker ned.

Ældrerådet er dog ikke enig i, at der skal spares på 
Demenskonsulenterne og foreslår, at denne bibeholdes og at 
”indsatsen til løbende kvalitetsudvikling” i stedet udgår. 

55. Revision af 
kvalitetsstandarder 
2020
27.00.00-A00-120-18

Ældrerådet bakker op om at Kvalitetsstandarderne gøres mere 
læsevenlige.

Udkastet til Kvalitetsstandarden "Støtte til Voksne" er meget 
detaljeret og letlæselig. Det mærkes at "MAN" har gjort sig umage 
med at undgå fagsprog og indforståede termer - Fint arbejde.

56. Budgetproces 2020-
2023 i fagudvalg

00.30.04-Ø00-121-18

Ældrerådet vil følge budgetprocessen tæt. 

Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på det øgede forbrug, der 
har været på hjemmehjælp – og sygepleje, og foreslår at 
underskuddet kompenseres og at budgettet rettes til at følge 
forbruget i de kommende år. 
Ældrerådet mener, at det presser et i forvejen presset 
Ældreområde, at starte året med et underskud, der især er opstået 
af flere plejeopgaver end forudset.

 57. Analyse af 
omsorgscenterdrift
27.42.00-A00-1-19

Ældrerådet har i analysen af Plejehjemsdriften især bemærket, at 
personalenormeringerne på plejehjemmene i Frederikssund, i alle 
vagter, er i den lave ende, set ift. både regionen og landsplan.
Ældrerådet vil godt anbefale Byrådet til at opnormere 
plejepersonalet på Kommunens plejehjem.

Vi har også bemærket, at pga. opførelsen af det nye private 
plejehjem, vil der gå ca. 10 år før der skal være et nyt plejehjem 
klar. Ældrerådet ser gerne at man allerede nu gør sig tanker om, 
hvor et nyt plejehjem skal ligge, så det bliver Frederikssund 
Kommune, der bestemmer størrelse og placering.

 58. Politisk deltagelse i 
beboer/pårørendemøder 
på omsorgscentrene

Ældrerådet tager sagen til efterretning.



Punkt Bemærkninger

27.42.00-A00-3-19
 59. Mødediæter til 
medlemmer af 
Ældrerådet
81.14.01-A26-1-19

Ældrerådet er opmærksomme på, at udgifterne til diæter til 
Ældrerådet er steget. Ældrerådet lægger meget vægt på at udføre 
alle de opgaver det står i lovgivningen med at varetage de + 60 
åriges interesser overfor Byrådet. Heriblandt, at have en god dialog 
med baglandet.

Ældrerådet er af den opfattelse, at vi skal have diæter for de 
opgaver der er aftalt i Vedtægterne for Ældrerådet.

Ældrerådet henviser til Velfærdsministerens svar i 2018 på 
spørgsmål om diæter til Ældreråd:

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område § 33, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen yde diæter, 
erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og
udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om 
kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer.
I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har godkendt 
vedtægter for ældrerådet, hvoraf det fremgår, at ældrerådet 
organiseres i specifikke underudvalg, arbejdsgrupper mv., skal 
ældrerådsmedlemmerne have diæter mv. i forbindelse med 
møder i disse. Ældrerådsmedlemmer er ikke berettigede til at 
modtage diæter for frivillig deltagelse i konferencer, kurser 
mv.
Det afgørende for, om ældrerådsmedlemmers arbejde i 
underudvalg, deltagelse i konferencer o.a. berettiger til 
diæter, er således, hvorvidt aktiviteterne indgår som en del af 
den arbejdsfordeling for ældrerådets virke, som er pålagt og 
godkendt af kommunalbestyrelsen. (Vedtægterne)

 60. Delegering af 
udøvelse af kompetence 
i forhold til 
værgemålsansøgninger
27.00.00-A21-2-19

Administrationen beder om at flere end Centerchefen kan 
underskrive værgemål.

Ældrerådet er enige i, at det kan have uheldige tidsmæssige 
konsekvenser, at der kun er en person der kan underskrive 
værgemål.

Ældrerådet bakker derfor op om, at flere end Centerchefen kan 
underskrive værgemål for borgere på Ældreområdet.

 61. Meddelelser
00.01.00-G01-123-18

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due
formand


