
Til: Velfærdsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 26. 
september 2019

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 1. oktober 2019

Punkt Bemærkninger

79. Forslag til 
ændring af 
høringspraksis i 
Ældrerådet og 
Handicaprådet 
00.22.04-A26-1-19

Et flertal 5 af 9 af Ældrerådsmedlemmer er imod ændring af 
proceduren for høring i Ældrerådet.

80. Procesplan for- 
og udkast til 
tilpasset 
Integrationsstrategi 
15.40.00-P22-1-19

Ældrerådet er tilfreds med både procesplan og udkastet til 
Integrationsstrategi. Ældrerådet er enige i det vedlagte 
ændringsnotat fra Jesper Wittenburg, med disse ændringer 
indarbejdet vil Strategien leve op til lovens bokstav samtidig 
med at der stadig er fokus på en god integration.

81. Revideret 
vedtægter for 
Ældrerådet 
27.15.00-A00-1-18

Sagen er tilbagesendt fra økonomiudvalget til yderligere 
præcisering af rammerne for udbetaling af diæter til 
Ældrerådets medlemmer.

Administrationen har foreslået, at Ældrerådet kun kan få 
diæter for ordinære og ekstraordinære møder samt dialog 
møder med Udvalgene.

Ældrerådet kan under ingen omstændigheder acceptere dette 
forslag, da vi er af den opfattelse, at vi skal have diæter for alle 
vores lovmedholdelige opgaver.

Hvis vi, mod forventning, skulle have sendt et forslag til 
vedtægter, der ikke indeholder dette, må forslaget 
genforhandles.

Ældrerådets opgaver if. Loven er:

 Ældrerådet skal medvirke til at øge borgerens 
medindflydelse på kommunens ældrepolitik

 Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i 
ældrepolitiske spørgsmål. Ved begyndelsen af en 
kommunal valgperiode, skal kommunalbestyrelsen i 
samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere 
rammer for rådets virke og proceduren for høringspligten. 
Kommunalbestyrelsen har derefter pligt til at høre 
ældrerådet om de sager, der er omfattet af aftalens 
fastlagte rammer.



Punkt Bemærkninger

 Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem 
de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og 
udbygges.

 Ældrerådet skal beskæftige sig med de områder, som 
Ældrerådet vil prioriterer og det gælder alle spørgsmål for 
både de svage og dem der kan klare sig selv.

Typiske eksempler på opgaver er, revision af 
kvalitetsstandarder, årlige budgetter, udbygningsplaner, 
iværksættelse af aktiviteter for ældre, borgerservice 
biblioteksvæsen, forslag fra kommunale og regionale 
forsyningsselskaber eller beslutning om stoppesteder.

Ældrerådet skal have god kontakt til ”baglandet”. Kontakten 
kan ske i samarbejde med pensionistforeninger, og 
ældreorganisationer, fælles møder, offentliggørelse af 
hjemmeside og mailadresser, hvor borgeren kan få kontakt. Jf. 
Vejledning om Ældreråd

Alle disse opgaver udfører Ældrerådet og ser det som vores 
fornemste opgave.

Det har så betydet, at vi har afholdt flere møder end 
administrationen har forudset. Men da det samlede forbrug til 
Ældrerådsarbejdet ligger ca. kr. 100.000 under det kommunen 
får i bloktilskud til ældrerådsarbejdet, mener vi ikke der kan 
være et økonomisk problem.

Hvis Velfærdsudvalget ikke er enige med Ældrerådet i dette, 
foreslår vi en ny forhandling med Udvalget. 

82. Første 
behandling af 
kvalitetsstandarder 
for 2020 
27.00.00-A00-120-18

Ældrerådet vil indsende høringssvar i høringsperioden mellem 
den 8 oktober og 31 oktober.

83. Orientering om 
brandsikkerhed på 
Omsorgscenter 
Tolleruphøj 
82.13.10-A00-1-18

På grundlag af den fremsendte ”uspecificerede” 
sagsfremstilling tager Ældrerådet orienteringen til 
efterretning. 
Ældrerådet ser frem til at få en nærmere beskrivelse af den 
endelige løsning. 
Ældrerådet har tillid til DBI og forventer at løsningen 
tilfredsstiller samtlige myndigshedskrav og er let håndterbar 
for personalet.

På Ældrerådets vegne


