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Ældrerådet 

   

Referat fra møde 

Torsdag den 25. januar 2021 kl. 09:00 - 13:00  

Mødet afholdes som skypemøde   
 

 

 

MØDEDELTAGERE  

Formand: Lissi Gyldendahl 

Næstformand: Arne Christensen 

Kasserer: Jørgen Hansen 

Sekretær: Vibeke Davids Hansen 

Vicki Hansen 

 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard 

Jimmy Sarvad 

Gitte Broberg Christiansen (referent) 

 

 

Afbud fra: Arne Christensen, Vibeke Davids Hansen og Jimmy Sarvad 

 

 Referat  
Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28. januar 2021  

 

Til referatet sag nr. 6 vedr. Borgerrådgiver 
 

”Ældrerådet havde konstateret, at der på finansloven var afsat midler til flere 
kommunale Borger rådgivere.  
Jørgen Hansen havde orienteret om, at der ikke fra Frederikssund Kommune 
blev søgt til dette”. 
 
Fra Merete Pagter Møller, Centerchef i Center for Politik og HR: 
Frederikssund kender endnu ikke kriterierne for puljen, herunder om kommuner 
der allerede har en Borgerrådgiver, kan komme i betragtning. Der er endnu ikke 
truffet beslutning om, hvorvidt Frederikssund Kommune skal søge fra puljen”. 

 

På mødet den 25. feb. 2021: 
Ældrerådet fik en mail den 9. februar med svar på Finanslovspuljer (se 

ovenstående) samt opfølgning på Brandalarmer på Tolleruphøj. 

 
Vedr. brandsikring på Tolleruphøj 

Fra Anders Wihlborg Rasmussen, Bygningskonstruktør, Center for 
Ejendomme og It. 

  

”Sagen er desværre trukket noget ud, da vores rådgivere ikke har kunnet levere 
så hurtigt som først antaget. 
Status er, at jeg får udbudsmaterialet til gennemlæsning i begyndelsen af næste 
uge. Herefter vil der gå ca. én til to uger med rettelser og tilpasninger, inden vi 
er klar til at sende materialet ud til entreprenørerne, som nok skal have tre uger 
til at regne deres tilbud. 
Jeg vil vurdere, at byggesagens fysiske del vil kunne påbegyndes lige omkring 
uge 14 – det vil sige i starten af april. 
  
I forhold til selve byggeprocessen, og tidsplanen for denne, så har jeg netop 
indkaldt centerledelsen til et møde, hvor vi skal prøve at fastlægge en god og 
sikker måde at gennemføre projektet på. Det handler selvfølgelig om den 
konkrete Coronasituation men også om, hvordan vi ombygger alle boligdørene 
uden at forstyrre beboerne unødigt”. 

  
Søren Holmgaard: Branden var 19. april 2019 og en tilsvarende brand i 2013. 
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Det er betryggende, at der nu etableres en permanent løsning. 
 
Jørgens kommentarer vedr. puljer: 
Borgerrådgiverfunktionen er i dokumentet Finanslovstiltag 2021 placeret under 
Økonomiudvalget, hverken under SSU eller VEL, som er de 2 udvalg vi forholder 
os til, og dermed følger op på. Selv om Frederikssund har ansat en 
borgerrådgiver, er det vel ikke udelukket, at man kan søge midler af den afsatte 
pulje, idet man endnu ikke kender kriterierne for tildeling, så derfor mener jeg, 
at spørgsmålet også skal placeres i et af disse udvalg. 
Jeg beklager, hvis jeg har udtrykt mig forkert eller uklart på Skype-mødet. 
Under Fritids- og Kulturudvalget finder vi ligeledes et emne, som vedrører 
ældreområdet. Her er afsat midler til sårbare grupper på social- og 
ældreområdet til støtte for oplevelsesindustrien. Det burde vel retteligt 
behandles i VEL. 

 

Sag nr. 2  Orientering fra kommunen kl. ca. 9:15 – 9:45 

V/ Charlotte Bidsted, Centerchef i Center for Sundhed og Forebyggelse. 

 

Charlotte Bidsted redegjorde for kommunens Covid-19 indsats og om det 

igangværende vaccinationsprogram.  

 

Charlotte Bidsted udsender en ugentlig nyhedsmail, hvor hun redegør for 

smittetal, restriktioner og vaccinationer i Frederikssund kommune. Ældrerådet er 

iblandt modtagerne af disse nyhedsmails. Charlotte forklarede, at det er en ærlig 

og gennemsigtig beskrivelse af, hvordan arbejdet med de Covid-19 relaterede 

opgaver i kommunen foregår. Har Ældrerådet kommentar eller anden indspark 

til nyhedsmailsene, modtager Charlotte Bidsted gerne direkte besked herom. 

 

Frederikssund kommune er i fuld gang med at vaccinere de ældste og mest 

sårbare borgere i Frederikssund kommune. Vaccinationerne foregår i 

Frederikssund hallen. Der har i forbindelse med planlægningen af 

vaccinationsforløbet for disse borgere, været et stort logistisk arbejde med at få 

arrangeret transport til og fra vaccinationen, da disse borgere ikke er 

selvtransporterende.  

 

Borgere på kommunens omsorgscentre er alle blevet vaccineret. 

vaccinationsprocent var på 90%. Det har betydet, at Styrelsen for 

patientsikkerhed har ophævet besøgsrestriktionerne på omsorgscentrene. De 

enkelte omsorgscentre har dog stadig lokale retningslinjer for, hvordan de 

besøgende skal forholde sig i forhold til afstand, afspritning, besøgsrum m.m. 

Retningslinjerne ligger på de enkelte centres hjemmesider. 

 

Der er pt. ingen smittede beboere på kommunens omsorgscentre. 

 

Der er indført tilbud om to ugentlige PCR-podninger af kommunens 

plejepersonale, ligesom der er kraftig henstilling til de vikarbureauerne vi 

benytter, at de ligeledes tester deres personale.  

 

Ældrerådet ønskede oplyst, hvornår de 80-årige får mulighed for at blive 

vaccineret. Charlotte Bidsted oplyser, at vaccineplanen ændres kontinuerligt alt 

efter hvor mange vacciner vi modtager, og det derfor er lidt svært at komme 

med en eksakt dato, men det forventes, at alle +65-årige  



 

 

3/6 

 Referat  
vil være vaccineret inden påske. 

 

I avisen, er der skrevet omkring sygeplejeforholdene på Pedershave og Attendo. 

Artiklen antyder, at mangel på sygeplejersker på Pedershave er skyld i de mange 

dødsfald der har været på centret. Ældrerådet spurgte ind til, om dette var 

korrekt. Charlotte Bidsted afviste dette og forklarede, at dødsfaldene skyldes 

Covid-19, og at borgerne var meget svagelige. 

 

Der er mange henvendelser til kommunen vedr. vaccinationer m.v., som har 

betydet, at kommunens Call center bliver ekstra belastet. Der vil derfor fra på 

mandag blive oprettet en speciel hotline til vaccinationsspørgsmål. Borgere der 

ringer til denne hotline vil få direkte kontakt til medarbejdere, der kan hjælpe 

med at svare på disse spørgsmål. Telefonnummeret er: 47 35 26 77. 

Telefonnummeret vil også blive annonceret i avisen. 

 

Charlotte Bidsted oplyste, at hun gerne ser Ældrerådets input til udviklingen og 

udarbejdelse af den nye Sundhedspolitik. Hvis Ældrerådet sætter 

Sundhedspolitikken på som et tema, på et kommende Ældrerådsmøde, vil 

konsulenter for Sundhed og forebyggelse gerne deltage i mødet. 

 

Ligeledes opfordrede Charlotte Bidsted Ældrerådet til at komme med indspark i 

forbindelsen med budgetanalysen for skabelsen af et nyt Sundhedshus samt en 

kommende udviklingsplan for Døgnplejen. 

 

  

Sag nr. 3  Boblberg kl. 9:45 – 10:15 

Social og Sundhedsudvalget har på mødet den 11. januar 2021 valgt at indgå i 

en 2 -årige samarbejdsaftale med Boblberg.dk. 

Kommunens frivillighedskonsulent Katrine Hastrup Jakobsen deltog i mødet 

under dette punkt sammen med repræsentant Anne-Sofie Eriksen fra 

Boblberg.dk, der stod for præsentationen af borger-portalen. 

 

Ældrerådet var skeptiske omkring samarbejdet med Boblberg.dk på grund af 

finansieringen og sikkerheden omkring portalen. 

 

Katrine Hastrup Jakobsen oplyste, at der er foretaget en businesscase i forhold 

til tilgængelighed og sikkerhed for systemet, som er godkendt. Katrine Hastrup 

Jakobsen vil undersøge om denne businesscase kan forelægges Ældrerådet. 

 

Anne-Sofie Eriksen gennemgik vedhæftede PowerPoint præsentation og fortalte 

om de muligheder der er på Boblberg.dk for at skabe sociale fællesskaber 

gennem aktiviteter og fælles interesser. 

 
 

Sag nr. 4   Orientering fra formand  

1. Vibeke Davids Hansen har haft kontakt med Jørgen Beck vedr. analyse af 

ældres boligbehov. Jørgen Beck vil tage spørgsmålet med tilbage og se 

hvad han kan gøre.  

 

2. Der var blevet afholdt skypemøde til drøftelse af Demensstrategien. Lissi 

deltog og fremførte Ældrerådet anbefalinger i forhold til, at alle der får 
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konstateret demens, skal have en hurtig udredning, så de kan komme i den 

rette behandling. Demenssygdomme kan ikke helbredes, men der findes 

medicin til flere at de enkelte sygdomme, der kan forhale symptomerne. 

 

3. Lissi Gyldendahl er blevet kontaktet af JB- brochure, der tilbyder at 

udfærdige en annoncefinansieret valgbrochure.  

Ældrerådet besluttede at takke nej til det annoncefinansierede tilbud og 

selv stå for udarbejdelse af en valgbrochure. 

 

4. Ældrerådet drøftede de skriverier der har været i avisen om 

Sygeplejerskemanglen på PedershHave.  

 

Ældrerådet drøftede Bosætningsstrategi 2021, som var på dagsordenen i 

Byrådet den 24. februar, og det kritisable ved, at strategien kun omhandler de 

25 – 40- årige.  Strategien sendes i 6 ugers offentlig høring. Ældrerådet talte 

om muligheden for at udarbejde endnu et høringssvar eller indrykke et 

debatindlæg i avisen. 

 

Sag nr. 5  Sager til høring 

Høringssvar til Velfærdsudvalget og Social og Sundhedsudvalget blev 

gennemgået og godkendt. 

Administrationen vil sende materialet videre til Karin Pedersen, 

Byrådssekretariatet, til videre foranstaltning. 

 

Høring af Ældrerådet ifm. prisindhentning på 

kompressionshjælpemidler og genbrugshjælpemidler 

Begge høringssvar blev godkendt og administrationen videresender svaret til 

Frederik Kiil på mail flkii@frederikssund.dk .  

 

Sag nr. 6  Økonomi  

v/ Jørgen Hansen 

Det udsendte budget blev godkendt. 

 

Sag nr. 7  Ældrerådsvalg / Valgudvalg  

Valgproceduren blev godkendt på Byrådsmødet den 24. februar 2021. 

 

Ældrerådet/valgudvalget skal udarbejde plan samt materiale til 

informationsmøder for kandidater, der ønsker at opstille til Ældrerådsvalget i 

november 2021.  

 

Ældrerådet/valgudvalget skal udarbejde procedure, der beskriver opgaverne som 

tilforordnet ved Ældrerådsvalget. 

 

Ældrerådet/valgudvalget skal i samarbejde med administrationen, opdatere 

håndbøger for de enkelte valgsteder.  

Håndbog fra 2017, valgsted 1 er vedlagt som inspiration.  

Håndbøger for de enkelte valgsteder er i administrationens sagssystem og skal 

tilrettes af Valgudvalget. 

 

Valgudvalget har afholdt 2 møder og har startet på en tid- og procesplan samt 



 

 

5/6 

 Referat  
opdateret Håndbog fra 2017. 

Valgudvalget består fra Ældrerådet af Lissi Gyldendahl, Jørgen Hansen og Søren 

Holmgaard. Søren Kvistgaard Rasmussen har meddelt, at han er 

administrationens repræsentant, (i hvert fald indtil videre). 

 

Lissi og Christian er tilmeldt Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde den 10. 

maj 2021. Begge har afgivet stemme til bestyrelsen på Jørn Gettermann. 

 

Sag nr. 8  Årshjul 

Lissi Gyldendahl opdaterer årshjulet med sagslisterne fra udvalgene, således alle 

kan se hvornår sagerne kommer på. 

 

Sag nr. 10 Årsberetning 2020 

Lissi Gyldendahl blev rost for det store arbejde med udfærdigelsen af 

årsberetningen. 

Udvalget blev opfordret til at læse årsberetningen igennem og komme med evt. 

rettelser. 

 

Sag nr. 11 

 

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i  

Søren, Jørgen og Lissi Valgudvalgsmøde 

Lissi Skypemøde om Demensstrategien 

Søren møde i HBA - Alle tre lokaludvalgsbestyrelsen har nedlagt sig selv.  

 

Sag nr. 12 Orientering fra fagudvalg  

Byrådet har den 24. feb. 2021 godkendt Ældrerådets valgprocedure. 

 

Sag nr. 13 Eventuelt 

Intet. 

 

Sag nr. 14 

 

Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 25. marts 2021, kl. 9:00 eventuelt via 

skype.  

 

Mødeleder ved ordinære møder i 2021 fremgår af nedenstående tabel. 

 

Dato Måned Mødeleder 

7. Januar Blev aflyst 

28. Januar Vibeke 

25. Februar Arne 

25. Marts Christian 

29. April Vicki 

27. Maj Søren 

5. August Jørgen 

26. August Jimmy 

30. September Vibeke 

28. Oktober Arne 
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25. November Christian 

 

 


