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Ældrerådet 

   

 

Referat fra mødet 

Den 5. august 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:  

 

Referent: Mikkel Torp Bille 

 

 Dagsorden 

 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 27. maj 2021. 

Godkendt uden bemærkninger.  

 

Sag nr. 2  Spørgsmål til/info fra administrationen kl. ca. 9.15 – 9.45. 

Charlotte Bidsted og Søren Kvistgaard Rasmussen fra administratio-

nen deltog under dette punkt. 

 

- Opfølgning på Tilsynsrapport fra Døgnplejen af 20. april 2021 

TV2 Lorry har interviewet Lissi vedr. tilsynsrapporten. 

 

Charlotte Bidsted orienterede om, at tilsynet blev udført i april som et 

reaktivt tilsyn (foranlediget af de udfordringer, som Styrelsen for Pati-

entsikkerhed oplevede med sygeplejeydelser på Attendo). Velfærdsud-

valget er orienteret om tilsynet den 4. maj 2021, hvor administratio-

nen gjorde opmærksom på, at det forventedes, at der ville være util-

fredsstillende forhold omkring dokumentation og medicinhåndtering. 

Den endelige rapport blev offentliggjort den 13. juli 2021. Der er udar-

bejdet en handleplan for Døgnplejen, særligt omkring 
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medicinhåndteringen. Handleplanen er lavet forud for offentliggørelsen 

af rapporten, hvorfor denne nu skal justeres på baggrund af den en-

delige rapport. Der vil formentlig også være behov for justering af or-

ganisations- og styringsmæssige forhold i Døgnplejen.  

 

Det strukturelle fundament er på plads i forhold til bl.a. retningslinjer. 

Dog er der en udfordring med implementering og ledelsesmæssig un-

derstøttelse heraf.  

 

Både Døgnplejen og vikarbureauerne har rekrutteringsudfordringer.  

 

Der skal arbejdes med ressourcestyring, men også med måden arbej-

det udføres på. Der skal således ske en udvikling af Døgnplejen med 

inddragelse af relevante aktører og viden.  

 

- Budgetforhandlingerne 

Søren Kvistgaard orienterede om, at budgettet nu ligger til politisk for-

handling og forventes at blive sendt i høring den 23. august 2021. Sø-

ren fremsender link til materialet, når dette er tilgængeligt på kommu-

nens hjemmeside. Budgettet drøftes på dialogmødet den 25. august 

2021.  

 

Ved 1. budgetopfølgning forventedes et merforbrug i Døgnplejen på 

ca. 6,3 mio. kr. og på omsorgscentrene på 6,6 mio. kr. ved årets ud-

gang. Ældreområdet har oplevet store rekrutteringsudfordringer over 

sommeren, og derudover mangel på vikarer, hvilket forventes at for-

værre udfordringerne. Til september vil Velfærdsudvalget få forelagt 

2. budgetopfølgning. Samtidig er sygefraværet steget i første halvår af 

2021.  

 

- Ældrerådets mærkesager sendt til Byrådet 

Søren Kvistgaard kvitterede for mærkesagerne. Administrationen ople-

ver, at det er nogle gode fokuspunkter, der også arbejdes med, bl.a. i 

forbindelse med udarbejdelsen af en sundhedspolitik m.v.  

 

- Procedure for udsendelse af referater fra dialogmøder. 

Søren Kvistgaard beklagede, at det tog lang tid at udsende referatet 

fra seneste dialogmøde. Administrationen bestræber sig på, at refera-

tet udsendes en uge efter mødet ligesom det lægges på Velfærdsud-

valgets dagsorden under meddelelser på det efterfølgende møde. 

 

- Øvrige punkter bragt op på mødet 

Søren Kvistgaard beklagede, at kommunikationen vedrørende møde 

den 19. august om Ældrerådets forslag for oprettelse af informations- 

og klageråd ikke har været tydelig. Dette til trods har repræsentanter 

fra Ældrerådet mulighed for at deltage.  
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Ældrerådet oplever, at der er fejl i Social- og Sundhedsudvalgets mø-

dekalender på hjemmesiden. Ældrerådet oplever et behov for at mod-

tage dagsordener og tilhørende materiale i ordentlig tid, hvilket ikke 

altid er tilfældet.  

 

Den varslede strejkeudvidelse pr. 31.8., hvor Frederikssund Kommune 

er udtaget, vil have en påvirkning på udskrivningen af borgere fra hos-

pitalet. Administrationen arbejder på at afdække konsekvenserne nær-

mere. 

 

Ældrerådet oplyste, at der er vedtaget udvidede krav omkring brand-

sikring. Tolleruphøj har tidligere haft udfordringer. Søren følger op på 

status omkring brandsikring på Tolleruphøj.  

 

Søren Kvistgaard spurgte om der var behov for, at han deltager mere 

fast på Ældrerådets møder, hvor rådet således har mulighed for at 

stille spørgsmål til sager med mere. Ældrerådet ville overveje behovet 

for dette.  

 

Sag nr. 3  Orientering fra formanden 

Sag nr. 3.1 Hvad er tidsfristen for udflytning fra plejehjem efter 

dødsfald. 

Lissi berettede, at et af Ældrerådets medlemmer har haft en ægtefælle bo-

ende på Tolleruphøj. Da ægtefællen døde blev vedkommende bedt om at 

rydde lejligheden på tre dage.  

 

Så vidt Lissi er orienteret, er lejlighederne på de kommunale plejehjem almene 

boliger, og dermed er der betalt husleje for måneden ud og tre måneders op-

sigelse. Altså forekommer dette krav urimeligt, ligesom der ikke umiddelbart er 

lovhjemmel hertil.  

 

Lissi foreslog, at Ældrerådet sender et brev til Velfærdsudvalget og stiller 

spørgsmålstegn ved denne procedure. Det blev vedtaget, at dette emne i ste-

det sættes på dagsordenen til dialogmødet den 25. august 2021.  

 

Udgangspunktet bør være lov og lejekontrakt. Derudover er det vigtigt, at 

man i hvert tilfælde har dialogen omkring udflytningen mellem pårørende og 

medarbejdere.  

 

Sag nr. 3.2 Mærkesager Danske Ældreråd 

Danske Ældreråds fire mærkesager: 

1. Økonomi til en værdig ældrepleje  

2. Forebyggelse så flere ældre får et godt liv 

3. Udbredelse af nye boformer til ældre  

4. Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og sammenhæng for 

borgerne  
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Sagerne er sendt til Byrådet og stemmer overens med Ældrerådets egne mær-

kesager. Sag 1 og 2 kan der arbejdes med i forbindelse med budgettet, mens 

der kan arbejdes med mærkesagen omkring boformer i forbindelse med Kom-

muneplan 2021-2033. 

 

Sag nr. 3.3. Ældrerådets prioritering af mærkesager: 

På sidste møde blev det besluttet, at Ældrerådet skulle prioritere de forslåede 

mærkesager. 

 

Ældrerådet besluttede på sidste møde at have følgende sager som mærkesa-

ger:  

1. Nedskæringer på ældreområdet 

2. Spørgsmål om antal af plejehjemspladser 

3. Seniorboliger 

 

Sag nr. 3.4. Tv- debat om plejehjem- friplejehjem 

Formanden har sagt ja til at deltage i en TV-debat om plejehjem og fripleje-

hjem, der vises den 24. august 2021. Interviewet foregår den 23. august 

2021. Lissi vil gerne høre, hvis der er borgere, som har lyst til at deltage heri. 

 

Sag nr. 3.5. Planlægning af Jazz- festival Slangerup 28. august 2021 

Arne orienterede om, at teltet skal testes. Arne har brug for, at der er fire per-

soner til afprøvning af teltet i løbet af august.  

 

Arne deltager i opsætning, men har ikke mulighed for at deltage i selve festi-

valen. Jørgen, Lissi og Søren deltager i festivalen. Jimmy deltager med FOA og 

forventer at kunne hjælpe, da der er bedt om, at teltene bliver stillet ved siden 

af hinanden. Lissi får trykt to brochurer om Ældrerådets arbejde, ligesom der 

skal bruges bord og stole. Arne fremsender en mail vedrørende prøveopstil-

ling.  

 

Sag nr. 3.6. Invitation til deltagelse i møde med Brugerrådet Tolle-

ruphøj, den 26. august 2021 

Mødet er klokken 17-18 med spisning og underholdning efterfølgende. Der er 

til mødet mulighed for at rekruttere personer til tilforordnede til valget og evt. 

opstilling til Ældrerådsvalget. Lissi, Vibeke, Jimmy og Christian deltager.  

 

Sag nr. 3.7. Andelen af ufaglærte SOSU-er stiger 

FOA har lavet en undersøgelse af udviklingen af ufaglærte i ældreplejen. Siden 

2017 er antallet af ufaglærte steget fra 13-22 procent. I Frederikssund Kom-

mune er antallet steget med 5,8 procent og ligger nu på 15 procent. En me-

tode til at få flere faglærte er at tilbyde de ufaglærte der er ansat en voksen-

lærlingeaftale. Økonomien er et stort problem, når først man er etableret med 

familie osv. 

  

Sag nr. 4  Sager til høring 
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Høringssvarene blev drøftet og justeret. Lissi fremsender disse til Karin sådan, 

at de kan tilføjes til udvalgets dagsorden.  

 

Kommuneplan 2021-2033 

Kommuneplan 2021-2033 er i høring fra den 1. juli 2021 til den 9. september 

2021. Der afholdes borgermøde den 10. august 2021 kl. 19.00 på Elværket. 

 

Formanden foreslår, at der nedsættes et ad-hoc-udvalg, der kommer med for-

slag til høringssvar til Kommuneplanen, som drøftes på Ældrerådsmødet den 

26. august.  

 

Søren, Vibeke, Christian og Lissi deltager i udvalget. Lissi fremsender materiale 

og forslag til mødedato for udvalget. 

  

Sag nr. 5  Økonomi 

Jørgen berettede, at der ikke var noget nyt i forhold til økonomien. Jørgen an-

modede om, at udlæg med mere blev fremsendt sådan, at der ved næste 

møde kan gives en mere retvisende status.  

 

Sag nr. 6  Ældrerådsvalg 

Der er afholdt tre af fire opstillingsmøder. Mødet i Skibby blev aflyst, da der 

ikke var nogen tilmeldinger. I Slangerup var der en deltager, i Jægerspris seks 

og i Frederikssund tre, ud over de ældrerådsmedlemmer der deltog.  

 

Der er pr. 23. juli 2021 kommet seks kandidaterklæringer. Der skal være 

mindst 10 kandidater for, at der skal gøres valghandling. Hvis der er færre end 

10 kandidater, er der fredsvalg.  

 

Der skal erhverves tilforordnede til valget. Vibeke vil afsøge muligheder for at 

erhverve tilforordnede i sit netværk. Vibeke og Arne deltager begge som tilfor-

ordnede. Arne vil også afsøge sit netværk for potentielle tilforordnede. Lissi 

samler overblikket over tilforordnede, hvorfor tilmeldinger skal videregives til 

hende.  

 

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

Ingen har deltaget i møder siden sidst. 

 

Sag nr. 8  Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

Igangsat planer om en cykelbro over Sillebroå. Vibeke forundres over, at dette 

hører under Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Vibeke er valgt ind i Elværkets bestyrelse. Elværket har igangsat ansættelses-

procedure i forbindelse med ansættelse af leder og administrativ medarbejder.  

 

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 
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Intet nyt, da der ikke er afholdt møder.  

 

Arne og Søren deltager i styregruppemøde med Seniorer, Faglige Seniorer, Æl-

dre Sagen og Ældrerådet omkring bl.a. boliger den 6. august 2021. Arne og 

Søren spurgte, om Ældrerådet ønskede at deltage i borgermøde i dette regi i 

forbindelse med valget, hvor politikerne får mulighed for at tale om deres æl-

drepolitik. Der var opbakning til dette. 

 

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 

Der kommer nye buskøreplaner, som Ældrerådet gerne vil vide mere om. Det 

blev aftalt, at der skal følges med i dagsordenenerne til udvalgets møder så-

dan, at der kan gives høringssvar herom.  

 

Sag nr. 9  Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

Sag nr. 10  Kommende møder 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 26. august 2021, kl. 9:00 

 

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 

25. November Christian 

 

Dialogmøder: 

Næste planlagte Dialogmøde med Velfærdsudvalget er den 25. august kl. 10.30 

på Rådhuset. Vicki har meldt afbud.  

Andre møder: 

Afskedsreception for Helle Hagemann Olsen, 12 august kl. 15.00. Vibeke og 

Lissi deltager.  

Møde om mulig etablering af informations- og klageråd med Handicaprådet og 

begge udvalg, 19. august, Højagergård. 
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Invitation til møde med Brugerrådet på Tolleruphøj den 26. august 2021 kl. 17-

18. 

 


