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Ældrerådet 

   

Referat fra møde 

Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 09:00 - 12:00  

Mødelokale FL12, Lundevej 11, 3600 Frederikssund   
 
 

 

MØDEDELTAGERE  

Formand: Lissi Gyldendahl 

Næstformand: Arne Christensen 

Kasserer: Jørgen Hansen 

Sekretær: Vibeke Davids Hansen 

Vicki Hansen 

Karsten Roed 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard 

Jimmy Sarvad 

Lise-Lotte Tøttrup (sekretær / referent) 

 

 

 Referat  
Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 3. september 2020 

Mødeleder Jørgen Hansen 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

Sag nr. 2  Orientering fra kommunen  

Kl. 9:15 – 10:00 v/ Jakob Bovin, leder af Myndighed 

 

Jakob takkede Ældrerådet for invitationen til mødet. 

Jakob fortalte Ældrerådet, at han ønskede en dialog med dem, og ville gerne have 

spørgsmål og kommentarer undervejs i oplægget. 

 

Jakob orienterede Ældrerådet om, hvad der for tiden blev arbejdet med i 

visitationen og kom ind på følgende emner: 

• Fleksibilitet og forebyggelse 

• Velfærdsbibliotek (til høre- og synstekniske hjælpemidler og måske med 

tiden mere) 

• Aktiv visitation (hvor visitator også udfører aktiviteter sammen med 

borgeren i stedet for at senere sende en ergoterapeut) 

• Skelne mellem forskellige slags sagsbehandling –grundig ikke-grundig. 

Noget skal vi klare enklere for at få bedre tid til de vurderinger som 

kræver grundig dialog 

• Pt. kun én bisidder og ikke nogen fremskudt visitation. For at begrænse 

smitterisikoen 

• Flytning af Døgnplejen til Center for Sundhed og Forebyggelse 

 

Under emnet fleksibilitet og forebyggelse orienterede Jakob om, hvordan 

Visitatorerne kunne arbejde med dette, og at dette på nuværende var til politisk 

beslutning i Velfærdsudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.  

Tanken er f.eks., at der kan bevilges hjælpemidler forebyggende, at der var 

fleksibilitet og mere dialog med borgeren i forhold til ”ret til” og ”brug for”. 
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Jakob kom med eksempler på, hvordan man kunne hjælpe borgerne i forhold til 

hvad der var brug for af hjælpemidler, som på sigt kunne hjælpe forebyggende. 

Der skulle være fokus på den individuelle vurdering hos borgeren. 

 

Kommunen skulle støtte de borgere der havde behov for det. 

Der var i den forbindelse en dialog omkring Kvalitetsstandarder. 

 

Ældrerådet var meget åbne over for ny teknologi, og der var en dialog om, 

hvordan teknologien kunne anvendes, herunder blandt andet robotstøvsugere. 

 

Et af budgetforslagene var hjemtagelse af syns og høresager fra 

Kommunikationscenteret, med en effektivisering på 450.000 kr. årligt. 

Jakob orienterede om hvordan proceduren for bevilling var i dag, og om hvordan 

forslaget skulle udmøntes.  

Det kostede i dag mellem 15.000 – 18.000 kr. pr. person for at udrede en borger 

på kommunikationscenteret. 

En Visitator i kommunen kunne gøre det væsentligt billigere, hvilket kunne føre til 

besparelsen. Også når man tager i betragtning, at vi vil bevilge flere små syns- og 

høretekniske hjælpemidler. 

Ældrerådet var bekymrede for, om kommunen havde de rette kompetencer for at 

vurdere borgernes synshandicap. Ældrerådet vil derfor følge udviklingen løbende. 

 

Jakob og Ældrerådet havde en dialog om mulighederne ved et ”velfærdsbibliotek” 

hvor borgere kunne komme og afprøve forskellige former for hjælpemidler inden 

for velfærdsteknologi. 

Der skulle på stedet være en visitator, der kunne råde og vejlede. 

 

I forbindelse med en organisationsændring i kommunen var Døgnplejen herunder 

også sygeplejen pr. 1. oktober flyttet fra Center for Voksenstøtte og Rehabilitering 

til et nyt Center for Sundhed og Forebyggelse. 

Dette ville bland andet medføre et tættere samarbejde med øvrigt sundhedsfagligt 

personale. 

 
Organisationsændringen og orienteringen om oplægget ”Sammen om 

Frederikssund, blev taget til efterretning på Økonomiudvalgets møde den 23. 

september 2020 under sag nr. 255. Bilag vedlagt. 

 

Jakob orienterede om, at henvendelser fra Ældrerådet fremover kunne ske til 

Helle Hageman hvis det kræver chefbeslutning og ellers til Søren Kvistgaard 

Rasmussen, Hanne Larsen eller ham selv, hvis det drejer sig om informationer. 

 

Der var en dialog omkring ventetid, udskrivelser og hvordan det ideelle forløb 

kunne være. 

Jakob orienterede om, at der hver dag kigges på udskrivninger, og hvordan der i 

den forbindelse vurderes på den enkelt borger, men at visitatorer for tiden ikke 

må foretage fremskudt visitation på sygehusene. 

 

Ældrerådet spurgte ind til hvordan værnemidler blev brugt. 

Jakob henviste Ældrerådet til at kontakte Hanne Larsen eller Anita Schlippe 

Rasmussen hvis der var konkrete spørgsmål omkring værnemidler.  
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Jakob bekræftede samtidig også, at enkelte private leverandører har brugt 

værnemidler selvom det ikke er nødvendigt ifølge Sundhedsstyrelsens påbud og 

anbefalinger, hvilket kan være årsagen til, at der er opstået forvirring eller tvivl 

blandt nogle borgere.  

 

Ældrerådet havde et ønske om at Visitationen reviderede deres svarer på 

telefonen. 

Det var vanskelig for mange borgere at forstå de mange valgmuligheder, og der 

var flere borgere opgav forsøget med at ringe til Visitationen. Jakob ville følge op 

på dette og vende tilbage.  

 

Ældrerådet udtrykte, at de havde haft en god dialog med Jakob Bovin og var 

meget opmærksomme på, at rigtigt meget i Visitationen gik godt, men at det også 

var Ældrerådets opgave at være opmærksomme på områder, der ikke går godt.  

 

Sag nr. 3  Orientering fra formand 

Lissi orienterede kort om aftaleteksten for budget 2021-2024. 

Lissi gjorde opmærksom på, at der i teksten blandt andet stod at serviceniveauet 

skulle fastholdes. 

Det ville sige, at de besparelser, der var vedtaget, ikke måtte forringe servicen 

over for borgerne. 

 

Der var efterfølgende en dialog omkring aftaleteksten. 

 

Der var en dialog omkring venteliste op plejehjemsanalyse. 

Ældrerådet ønskede en nærmere redegørelse for, hvordan analysen var 

udarbejdet. 

Ældrerådet ønskede at Søren Kvistgaard Rasmussen skulle deltage på kommende 

Ældrerådsmøde den 29. oktober 2020. 

  

3.1 Opfølgning fra dialogmødet- drøftelse af skriftlig orientering samt 

plejehjemsbehovsanalyse 

Ældrerådet havde efter dialogmødet fået udsendt et skriftligt notat med svar 

på ældrerådets spørgsmål vedrørende udviklingen i Covid-19, samt brug af 

værnemidler og status på brandsikring i plejeboligerne. 

 

3.2 Opfølgning fra Vicki og Lissis møde med Inge Messerschmidt den 7. 

september 2020 

Inge Messerschmidt havde meldt tilbage med opfølgning fra mødet omkring 

nødkald, der ikke blev reageret på. 

Det ville blive undersøgt, hvordan nødkald bruges og opleves blandt 

medarbejdere og beboere med demens. 

Inge henviste til kvalitetsstandardens ordlyd omkring nødkald, hvor det var 

beskrevet at en borger der får tildelt et nødkald, skal være i stand til at bruge 

det korrekt. 

Ældrerådet afventede en tilbagemelding. 
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3.3 Orientering om formandskurset i Danske Ældreråd. 

Det var et godt og relevant kursus for formænd.  

Mange af de oplæg der var, om hvordan ældrerådsmøder kunne styrkes, var 

dog gennemført i Ældrerådet i Frederikssund. 

Det handlede meget om fastlagte procedurer.  

Omkring det at motivere ældrerådene, var der et forslag om at afholde 1-2 

årlige halvdagsmøder, hvor der umiddelbart ikke var nogen dagsorden, men 

rum til, at rådsmedlemmerne kunne komme med orientering fra baglandet, 

input, og hvad man havde af gode ideer. 

Lissi havde på mødet gjort opmærksom på, at Ældrerådet i Frederikssund 

Kommune fungerede rigtigt godt.  

 

3.4 Plejehjemmenes oplysninger om tilsynsrapporter 

Vicki og Lissi havde tjekket oplysningerne i plejehjemsoversigten og undrede 

sig over, at der ingen tilsynsrapport var under oplysningerne om Attendo, og 

at der kun ligger tilsynsrapporter frem til 2017 på Pedershave. 

 

3.5 Ældrerådets mødekalender 2021 

Var udsendt til Ældrerådet og blev godkendt. 

 

Sag nr. 4  Sager til høring  

Velfærdsudvalget 

Social- og sundhedsudvalget 

Forslag til drøftelse og godkendelse var udsendt inden mødet 

 

Høringssvar blev gennemgået, korrigeret og blev efterfølgende sendt til 

Byrådssekretariatet. 

 

Sag nr. 5  Økonomi  

v/ Jørgen Hansen 

Visse aktiviteter var udskudt, grundet Corona. 

Så der var god økonomi i Ældrerådet. 

 

Sag nr. 6  Ældrerådets forslag til Valg procedure  

Ad-hoc gruppen, Søren, Jørgen og Lissi havde udarbejdet et forslag til 

Valgprocedure.  

 
Jørgen, Søren og Lissi var til møde med administrationen den 10. september, 

2020, hvor Ældrerådets forslag til valgprocedure blev fremlagt.  

Hovedlinjerne var, at Ældrerådet ønskede en valgprocedure så tæt på reglerne 

vedrørende Kommunalvalget. Administrationen var enig i dette og ville få en 

medarbejder fra området omkring kommunalvalg, til at gennemgå forslaget og 

eventuelt komme med forslag til korrektioner.  

Når forslaget var endelig godkendt fra administrationen og Ældrerådet, skulle 

valgproceduren sendes til velfærdsudvalget og efterfølgende til Byrådet til 

godkendelse. 

 

Ældrerådet talte endvidere om, hvor mange tilforordnede der var brug for ved 

Ældrerådsvalgte 2021. 
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Sag nr. 8 Årshjul  

Revideret årshjul var fremsendt til Ældrerådet inden mødet. 

Lissi havde sat ekstra punkter ind vedrørende den kommende dagsorden. 

 

Sag nr. 11 Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i  

Lissi og Søren havde været til møde med de øvrige ældreorganisationer. 

Det forventedes ikke, at der blev afholdt borgermøde indeværende år grundet 

Corona. 

 

Ældrerådet mente det kunne være interessant med en analyse for 

plejeboligbehov, eventuelt udarbejdet i samarbejde med kommunen og et 

analysefirma. 

Lissi, Søren og Arne ville arbejde videre med ideen. 

 

Søren havde været til møde i Hornsherred almennyttige boliger og informerede fra 

dette møde. 

 

Sag nr. 12 Orientering fra fagudvalg  

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

Der var ikke noget under dette punkt. 

 

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

Der var en dialog omkring forslag til kommende byggerier i kommunen. 

 

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 

Der skulle godkendes en ny trafikplan til oktober, hvor Arne og Søren skulle skrive 

høringssvar. 

 

Sag nr. 13 Ældrerådets info. til lokalavisen  

Dette vil ikke fremover være et fast punkt på dagsordenen jf. referat fra mødet 

den 3. september 2020 hvoraf det fremgår: 

”Frederikssund Kommune kan ikke tilbyde råd, nævn eller andre 

grupper/organisationer plads i den kommunale informationsannonce.  

En undtagelse herfra er f.eks. behørig omtale af Ældrerådsvalget, som er en 

valghandling kommunen forestår.” 

 

Ældrerådet ville orientere kommunen om, at de ikke var tilfredse med afslaget 

vedrørende annoncering. 

Derudover drøftede Ældrerådet, om der var andre muligheder for at komme ud 

med deres information.  

 

Sag nr. 14 Eventuelt 

Jimmy havde besøgt den nye svømmehal, og Ældrerådet havde en dialog omkring 

svømmehallen, parkeringsmuligheder med mere. 
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Sag nr. 15 Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 29. oktober 2020, kl. 9:00 i mødelokale 

FL12, Lundevej 11, 3600 Frederikssund. 

Ældrerådet havde et ønske om at Søren Kvistgaard Rasmussen, leder af Staben i 

Center for Voksenstøtte og Ældre, ville deltage på kommende møde. 

 

Mødeleder ved ordinære møder i 2020 fremgår af nedenstående tabel. 

 

Dato Mødeleder 

 9. januar Lissi 

 30. januar Vibeke 

27. februar Arne 

 26. marts Aflyst 

 30. april Aflyst 

 28. maj Christian 

 6. august Vicki 

 3. september Søren 

 1. oktober Jørgen 

 29. oktober Jimmy 

26. november Karsten 
 

 


