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Dialogmøde med Velfærdsudvalget 
og Ældrerådet 

   

 

Referat fra møde den 8. september 2020 kl. 10:00 - 12:00 Byrådssalen   
 

MØDEDELTAGERE  

Fra Velfærdsudvalget: Inge Messerschmidt (formand), Susanne Bettina 
Jørgensen, Anne Sofie Uhrskov, Morten Skovgaard, Poul Erik Skov 

Christensen. 

 

Fra Ældrerådet: Lissi Gyldendahl, Søren Holmgaard, Christian Heiberg, 

Jørgen Hansen, Jimmy Sarvad, Vicky Hansen. (Afbud fra Vibeke Davids, 
Arne Christensen og Karsten Roed) 

 
Øvrige deltagere: Helle Hagemann Olsen (Direktør Velfærd, Arbejdsmarked 

og Sundhed), Klaus Godsk Kolberg (Centerchef for Voksenstøtte og 

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

 

 

 

 

 

 

 Referat 
Sag nr. 1  Velkomst 

v/Velfærdsudvalgets formand Inge Messerschmidt 

Inge Messerschmidt bød velkommen til mødet.  

 

Sag nr. 2  Velkommen til nye medlemmer i Ældrerådet 

Inge bød velkommen til nye medlemmer og gav herefter ordet til Klaus 

Kolberg. 

 

Sag nr. 3  Budget 2021 

Klaus orienterede om budgetmaterialet der var kommet i høring den 31. 

august 2020 med frist for høringssvar senest den 20. september 2020.  

 

I materialet lå et besparelsesmål på 19 mio. kr. i 2021 stigende til 50 mio. kr. i 

2024. 

 

Budgettet ville nu indgå i politiske forhandlinger, inden det endeligt skulle 

vedtages den 7. oktober 2020. 
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 Referat 
 

Klaus orienterede om servicedriftsrammen og hvordan byrådet arbejdede med 

den. Der var en dialog omkring de udfordringer der kunne være ved 

overholdelse af servicedriftsrammen. 

 

På Velfærdsudvalgets område var der i handlingskataloget tre forslag til 

besparelser. Klaus orienterede kort om disse. Der var efterfølgende en dialog 

omkring forslagene. 

 

Der var en refleksion omkring forslaget vedrørende samling af de midlertidige 

pladser på afd. C og Rehabiliteringsafdelingen.  

Ældrerådet mente ikke dette var en god ide, da der ikke var samme mulighed 

for ensengsstuer på Rehabiliteringsafdelingen. 

 

Klaus præsenterede punkter fra investeringsplanen. 

Foreløbigt prioriterede forslag på Velfærdsudvalgets område var, 

”Digitalisering med fokus på velfærdsteknologi” og ”Udvikling af bedre tilbud 

målrettet demens”. 

 

Øvrige forslag som ikke var prioriteret i første omgang var ”Nyt visiteret 

daghjemstilbud” og ”Sansehaver tilknyttet omsorgscentre”. 

 

Oversigt over plejeboligbehov samt fremskrivningen blev præsenteret af Klaus, 

der også orienterede om hvordan beregningerne blev foretaget. 

 

Der var en dialog omkring udviklingen i befolkningen samt ventelisten til 

plejebolig. 

 

Ældrerådet havde skriftligt stillet følgende spørgsmål til dette punkt: 

• Har Frederikssund Kommune fået del i Regeringens sommerpakke? 
Hvis ja, hvor meget og hvad er beløbet brugt til? 
 
Frederikssund Kommune havde modtaget 354.000 kr. til dagsture for 

beboere på omsorgscentre samt 154.000 kr. til dagsture til beboere i 
botilbud 

 

• Udviklingen i normeringen/økonomi på plejehjems- og ældreområdet? 
Klaus præsenterede en oversigt over udviklingen i økonomien.  
 

    

• Er der udsigt til en renovering af Rehabiliterings-afdelingen, hvor 
flersengsstuerne nedlægges og der i stedet oprettes enestuer? 
 

Klaus orienterede om hvordan arbejdet med Rehabiliteringsafdelingen 
indgik i budgettet for 2021. 

I forbindelse med etablering af et regionalt sundhedshus vil blandt 
andet Rehabiliteringsafdelingens lokalebehov og lokalekrav blive 

afdækket. 
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 Referat 
 

Sag nr. 4  Retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende 

Ældrerådet bemærkede at de generelt var meget tilfredse med 

omsorgscentrene. 
 

Ældrerådet havde afgivet høringssvar til Velfærdsudvalgets møde den 8. 
september punkt 85 vedrørende ”Retningslinjer for det gode samarbejde med 

pårørende”. 

 
Ældrerådet havde i deres høringssvar blandt andet skrevet: 

 
”Ældrerådet hilser initiativet fra Social- og Sundhedsudvalget og 
Velfærdsudvalget velkommen og ser frem til at deltage i udarbejdelsen af det 
endelige forslag til retningslinjer” 
 
Ældrerådet havde et ønske om: 

- At der arbejdes på at styrke beboer- og pårørenderåd på 

plejehjemmene, så ældrerådet får en fast plads i beboer- og 
pårørenderåd på plejehjemmene. 

- At der oprettes en uvildig klageinstans, med deltagelse af Ældrerådets 

repræsentant, hvor pårørende og borgere kan henvende sig, hvis de 
ikke kan komme af med deres klager. Dette gælder også for 

hjemmeboende”. 

 

Ældrerådet orienterede om, at eventuelle henvendelser fra beboer eller 

pårørende, ville det blive videresendt til Inge Messerschmidt. 

 

Sag nr. 5  Emner som Ældrerådet ønsker en dialog omkring 

Med baggrund i dokumentarudsendelse på TV2 ”Plejehjem bag 

facaden”. 

• Drøftelse af ældreplejen i Frederikssund 
• Normeringer – Hvordan ser det ud på de enkelte plejecentre 

Klaus orienterede om normeringen.  

• Kan beboer- pårørenderåd eventuelt styrkes? 
Se ovenstående sag nr. 4. 

 
Tidsperspektiv i Myndighed 

• Hvor lang tid må der gå fra behov opstår til visitationsbesøget? 
Af kommunens hjemmeside, fremgår det, at 

sagsbehandlingstiden for ”akut” personlig og praktisk hjælp, er 

samme dag! 

Hvordan hænger det sammen med at visitationen har ventetid? 

I Frederikssund kommune var udgifterne til pleje og omsorg i 

2018 pr 65+ årige på kr. 34.5821 og i København, som var den 

kommune hvor man brugte mest på 65+ årige på kr. 55.104 pr. 

Jacob Bovin, leder i Myndighed, orienterede om hvordan der blev arbejdet  

med henvendelser fra borgerne. 

 
 

                                                
1 KL’s analyse: Kend din kommune 2020 
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 Referat 
 
Lissi orienterede om en henvendelse fra en borger, hvor der havde været 

urimelig lang ventetid fra henvendelse til behandling.  

 
Ældrerådet blev opfordret til ved borgerhenvendelser at bede borgerne om at 

rette direkte henvendelse til Myndighed. 
På den baggrund ville det være lettere at arbejde med eventuelle klager, samt 

rette op på eventuelle uhensigtsmæssigheder. 
 

Yderligere emner, som Ældrerådet foreslog besvares skriftligt: 

• Udviklingen af Covid-19 smitte samt brug af værnemidler på 

plejecentre og i døgnplejen. 

• Hvordan går det med brandsikring på plejecentrene og i sær på 
Tolleruphøj. 

 

På mødet blev udleveret svar på ovenstående to spørgsmål. 

(Vedlægges referatet som bilag) 

 

Sag nr. 6  Mulighed for fælles dialogmøder med Ældreråd og Handicapråd 

Der var på mødet en drøftelse af forslag fra Handicaprådet om, at de to råd 

deltog i hinandens dialogmøder med de respektive udvalg. 

 

Ældrerådet havde på deres møde den 3. september haft en dialog omkring 

dette. 

 

Der var fra Ældrerådet et ønske om et årligt møde, hvor der var emner der 

med fordel kunne orienteres om på et fælles dialogmøde. 

 

Ældrerådet ønskede fortsat at holde egne dialogmøder med Velfærdsudvalget. 

 

Sag nr. 7  Eventuelt 

Ældrerådet orienterede om, at de var meget glade for, at disse møder blev 

holdt. Det var vigtigt med denne dialog. 

 

Inge Messerschmidt afsluttede mødet og takkede Ældrerådet for fremmødet. 

 

 


