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Ældrerådet 

   

 

Referat fra mødet 

Den 27. maj 2021 kl. 9.00, på Rådhuset, F6   
 

MØDEDELTAGERE  

Lissi Gyldendahl 

Arne Christensen 

Jørgen Hansen 

Vibeke Davids Hansen 

Vicki Hansen 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard 

Jimmy Sarvad 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

 

Afbud fra: Ingen fraværende 

 

Referent: Gitte Broberg Christiansen 

 

 Referat 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 29. april 2021. 

Godkendt 

 

Sag nr. 2  Orientering fra Kommunen kl. ca. 9.15 – 9.45. 

V/Hygiejnesygeplejerske Anita Rasmussen. 

Frederikssund Kommunes specialuddannede hygiejnesygeplejerske Anita 

Rasmussen deltog i Ældrerådets møde under dette punkt. 

Anita Rasmussen fortalte om hendes arbejde i de syv år, hun har været ansat i 

Frederikssund Kommune. 

 

Frederikssund Kommune var én af de allerførste kommuner der ansatte en 

hygiejnesygeplejerske. Til at begynde med var det primært ældre-, social- og 

sundhedsområdet, der var Anita Rasmussens fokusområder, men under 

Corona-pandemien har alle kommunens centerområder gjort brug af 

hygiejnesygeplejerskens viden og videreformidling af de nationale 

sundhedsfaglige udmeldinger. 

 

Anita Rasmussens arbejde handler i høj grad om at klæde medarbejdere, der 
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har den direkte borgerkontakt, på således, at de er fuldstændig skarpe på, 

hvordan god hygiejne efterleves samt at gøre det nemt at efterleve.  

 

Frederikssund kommune har deltaget i et stort europæisk projekt omkring 

nedbringelse af urinvejsinfektioner (UVI). Her formåede Frederikssund 

kommune i 2018 at halvere antallet af UVI, fordi hygiejnen i forbindelse med 

behandlingen af UVI, blev forbedret. 

 

Ældrerådet takkede for Anita Rasmussens indlæg og ville meget gerne have et 

genbesøg, når der foreligger nye undersøgelser/opfølgning på udviklingen af 

UVI-tilfælde. 

  

Sag nr. 3  Orientering fra formanden 

3.1 Regionsældrerådsmøde  

Regionsældrerådsmødet den 15. juni er udsat til efter juli måned. 

Jørn Getterman har trukket sig som formandskandidat til Danske ældreråds 

repræsentantskab pga. helbredsproblemer. Det bliver derfor Inger Møller 

Nielsen fra Brønderslev ældreråd, der bliver formand. 

 

3.2 De politiske mærkesager til valget 

Ældrerådet havde en drøftelse om hvilke ældrepolitiske mærkesager, der skal 

arbejdes for at få sat på dagsordenen til kommunalvalget. 

 

Ældrerådet besluttede at have følgende sager som mærkesager: 

• Spørgsmål om antal af plejehjemspladser 

• Eventuelle nedskæringer på ældreområdet 

• Ældrerådets forslag om at oprette et Informations- og Klageråd med 

en indarbejdet whistelblowerordning 

• Seniorboliger 

• Bruger- og pårørendeordning på alle plejehjem 

• Klippekortordningen 

• Mere forebyggelse 

• Det nære Sundhedsvæsen - kommunens overtagelse af 

sygehusopgaver 

• Velfærdsteknologi og skærmbesøg 

 

Hvert af ældrerådets medlemmer sender sin ønskede prioritering af 

mærkesagerne til Lissi, som herefter danner den endelige 

prioriteringsrækkefølge. 

 

 

Sag nr. 4  Sager til høring 

Velfærdsudvalget 

De udsendte høringssvar blev drøftet og godkendt. 

Social- og sundhedsudvalget 

Dagsorden for Social- og Sundhedsudvalget er endnu ikke udsendt, da mødet 

først afholdes den 7. juni. Høringssvar til mødet koordineres pr. mail mellem 
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Ældrerådets medlemmer. 

 

Sag nr. 5  Økonomi 

v/Jørgen Hansen 

Ældrerådet har en god økonomi.  

Der er dog fortsat en uklarhed omkring udgifterne i forbindelse med afholdelse 

af valget i november. 

Der kommer udgifter til annoncering og afholdelse af borgermøder. 

Den 3. juni afholdes der møde i styregruppen for ældreorganisationerne. 

Herefter vil der være et overblik over hvilke aktiviteter der vil blive afholdt. 

 

Sag nr. 6  Ældrerådsvalg 

Nyt fra valgudvalget 

Kommunen annoncerer opstillingsmøderne i avisen i uge 22. Ugen efter 

indrykker Ældrerådet annoncen i Lokalavisen og i Hornsherred. 

 

Der skal bruges overheadprojektor på opstillingsmøderne. Plancherne der vises 

på opstillingsmøderne lægges efterfølgende ind på Ældrerådets hjemmeside. 

 

Vibeke tager imod tilmeldinger til møderne. 

 

Lissi, Jørgen og Søren deltager i alle opstillingsmøderne. De øvrige medlemmer 

af ældrerådet melder ind til Vibeke, hvilke opstillingsmøder de deltager i. 

 

Der skal kopieres ca. 100 valgpjecer til udlevering på opstillingsmøderne og til 

at lægge på bibliotekerne. 

 

 

Sag nr. 7  Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i. 

Ældrerådet har afholdt møde med Udvalget for By og Land vedr. 

bosætningsstrategien for Frederikssund kommune. 

 

Ældrerådet har tidligere indsendt høringssvar til bosætningsstrategien, hvori 

Udvalget for By og Land er blevet opfordret til at lave en analyse over 

boligsituationen for de + 60-årige. Dette er tidligere blevet afvist, men på 

mødet udtrykte politikerne interesse for ældrerådet synspunkter og forslog, at 

Ældrerådet og Udvalget for By og Land sammen afholder en konference i 

efteråret om seniorboliger. 

 

Ældrerådet fandt mødet konstruktivt, men pointerede, at Ældrerådet arbejder 

for, at der skabes flere billige ældreboliger, som alle ældre har mulighed for at 

betale. Hvis der bygges flere seniorboliger betyder det samtidig, at der frigives 

de familiehuse, som bosætningsstrategien forudsætter for at tiltrække 

segmentet på 25-40 år. 

 

Der har været afholdt fælles dialogmøde mellem Frederikssund kommune og 

de almennyttige Boligselskaber. På baggrund af referatet fra mødet undrer 
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Ældrerådet sig over, at kommunen udtaler, at der ikke mangler ældreboliger i 

kommunen. 

 

Sag nr. 8  Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

Ikke noget til orientering. 

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

Ikke noget til orientering. 

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 

Ikke noget til orientering. 

 

Sag nr. 9  Eventuelt 

Jimmy, Søren og Vicki melder afbud til dialogmødet med Velfærdsudvalget den 

1. juni. 

 

Sag nr. 10  Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 5. august 2021, kl. 9:00 

 

 

 


