
1

Udkast til oprettelse af et ”Lokalt Informations- og klageråd”

Baggrund

Efter Tv2’ udsendelse ”Bag facaden” har Ældrerådet i Frederikssund modtaget klager over 
indsatsen for Ældreservicen i Frederikssund Kommune.

Ældrerådet kan ikke behandle enkeltsager, så klagerne er svære at få undersøgt og eventuelt få 
rettet op på. Klagerne er meget forskellige og handler både om den visiterede indsats i eget hjem 
og indsatsen på plejehjem.

Ældrerådet mener, at borgere og pårørende har behov for en instans, hvor de kan forelægge deres 
klager over behandling i Kommunen. Klagerne skal medvirke til at borgernes klager tages op lokalt 
og kvalificere den kommunale hjælp på ældreområdet.

Ældrerådet er overbevist om, at Rådet vil være i stand til afhjælpe klagepunkterne langt hurtigere 
og lempeligere end i øjeblikket samt nedsætte antallet af klager til Ankestyrelsen

Ældrerådet mener, at ældreindsatsen i Frederikssund Kommune generelt lever op til de politiske 
mål, men at der kan være tilfælde, hvor der skal rettes op på indsatsen.

Ældrerådet anser derfor, at der er behov for et forum, hvor klagerne kan undersøge- og følge op 
på indsatsen, herunder også de bløde, menneskelige værdier.

Rådet vil kunne hjælpe mange borgere og/eller pårørende, der ikke er i stand til eller ikke har 
kræfter til at klage.

Formål

Formålet er at borgerne, pårørende eller andre får et Råd, hvor de kan rette både skriftlige og 
mundtlig klager med foretræde for Rådet, over den kommunale indsats på Ældreområdet. 
Herudover har klageren mulighed for at kontakte Ældrerådets medlemmer telefonisk, som så kan 
viderebringe klagerne. 
Dette gælder også anonyme henvendelser. (Whistleblower)

Ønske om anonymitet skal respekteres, hvis rådets formand får de relevante oplysninger om 
klagerens identitet.

Borgere kan komme med forslag til forbedringer til kommunens ældreindsats.

Klagerådet drøfter, undersøger og videreformidler klager, der forelægges Rådet

Der kan blandt andet indgives klager over:

 indsatsen og udførslen til borgere i plejeboliger
 tildeling og udførsel af personlig og praktisk hjælp i hjemmet 
 døgnplejen
 klage over Kommunens sagsbehandling, for eksempel hjælpemidler, forbrugsgoder eller 

andet
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 personalets adfærd og udførelsen af opgaver

Informations- og Klagerådet består af:

 2 medlemmer udpeget af og blandt medlemmerne af Kommunens Ældreråd
 1 medlem udpeget af og blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen 
 1 Sekretariatschef fra ældreområdet

På tilsvarende måde udpeges en stedfortræder for hvert medlem. 

Medlemmerne har tavshedspligt.

Ved henvendelser omhandlende et plejehjem, kan Ældrerådets repræsentant for det aktuelle 
plejehjem indkaldes som tilforordnet.

Rådet vælger selv sin formand blandt de medlemmer, der er udpeget til Klage- og 
informationsrådet.

Rådet mødes 4 x årligt eller efter behov.

Rådet udarbejder selv sin forretningsorden.

Rådet kan efter behov inviterer særlige eksperter eller rådgivere, herunder formanden for 
Handicaprådet.

Rådet aflægger en årlig rapport til Velfærdsudvalget om klagerområder og antal samt 
ændringsforslag til indsatsen på Ældreområdet.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes dem af klagerådets medlemmer, som ikke er 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse samt kørselsgodtgørelse.

Kommunalbestyrelsen sørger for, at der udpeges medlemmer til klagerådet mindst hvert fjerde år, 
og fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for udpegningen.

Udgifterne ved det Lokale Informations- og klageråds virksomhed afholdes af 
Kommunalbestyrelsen, der stiller sekretariat til modtagelse af henvendelser, sekretariatsbistand 
og lokaler til rådighed for rådet. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at det Lokale Klage- og 
Informationsråd får de nødvendige generelle og lokale oplysninger om ældreområdet


