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Ældrerådet 
   

 
Referat fra møde, den 30. september 2021 kl. 9.00,  
i mødelokale F6, Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund  
   
 
MØDEDELTAGERE  
Lissi Gyldendahl 
Arne Christensen 
Jørgen Hansen 
Vibeke Davids Hansen,  
Vicki Hansen,  
Christian Heiberg 
Søren Holmgaard 
Jimmy Sarvad 

Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 

 
Afbud fra:  
Vibeke Davids Hansen 
Vicki Hansen 
 
 
Referent: Lisbeth W. Jørgensen 
 
 

 Dagsorden 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 26. august 2021. 
Til godkendelse 
 
Dagsordenen blev godkendt, idet klagesag fra Nordhøj tilføjes under punktet 
Orientering fra formanden, og indkøb af roll-up-banner drøftes under punktet 
Økonomi.  
 

Sag nr. 2  Spørgsmål til/info fra administrationen kl. ca. 9.15 – 9.45. 
Afdelingsleder for Staben i Voksenstøtte og Ældre, Søren Kvistgaard 
Rasmussen, deltog under punktet.  
 
Ældrerådet havde forud for mødet stillet følgende spørgsmål:  
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 hvordan formidles aktivitetstilbuddene til borgerne, både på 
plejecentrene og til hjemmeboende? 

 udviklingen i, hvor mange hjemmehjælpstimer er der givet over de 
sidste 5 år- fordelt på aldersgrupper Der er sparet 7.6 mio. timer på 
landsplan over de sidste 10 år)? 

 udviklingen demografien i hvor mange på ældre der er indregnet i 
budgetterne de sidste 5 år- fordelt på alder og beløb, - altså hvor 
mange personer er der indregnet og antal kr.? 

 
Hvordan formidles aktivitetstilbuddene til borgerne, både på plejecentrene og 
til hjemmeboende? 
Søren Kvistgaard forklarede, at der er afsat flere puljer til aktiviteter:  
 

- Årlig pulje på 500.000 kr. til aktiviteter for beboerne på 
omsorgscentrene, som blev afsat i budget 2021.  
Velfærdsudvalget besluttede 10. august 2021, at 250.000 kr. heraf i 
2021 bruges til at erstatte en besparelse på omsorgscentrene, der 
oprindeligt indgik i en politisk vedtaget handleplan for besparelser på 
omsorgscentre.  
I budget 2022-2025 er det besluttet, at puljen indgår som en 
besparelse i 2022 og 2023, men puljen findes fortsat i de 
efterfølgende år.  
 

- Statslige puljemidler på ca. 900.000 kr., som Frederikssund Kommune 
har modtaget til at skabe aktiviteter i forlængelse af nedlukningen på 
grund af Covid-19. 
 

- Pulje til oplevelser for ældre og udsatte borgere i forbindelse med 
stimulering af oplevelsesindustrien på ca. 500.000 kr., som skal 
anvendes inden 30. juni 2022.  

 
Aktivitetsmidlerne er målrettet borgere på omsorgscentre. Mulighederne 
formidles til borgerne gennem opslag på tavler og skærme samt direkte i 
dialogen med beboerne.  
 
Ældrerådet foreslog, at der ansættes en medarbejder til at lave aktiviteter. 
Søren Kvistgaard forklarede, at der er bindinger på de statslige midler, som 
betyder, at de ikke kan bruges til ansættelse af personale. Ældrerådet undrede 
sig over, at man har valgt at spare de penge, der var afsat i budgettet til 
aktiviteter, da disse kunne være gået til en aktivitetsmedarbejder. 
 
Ældrerådet spurgte til formidlingen af aktiviteterne i de brugerstyrede centre. 
Søren Kvistgaard svarede, at det er de brugerstyrede centre selv, der 
beslutter, hvordan de vil kommunikere deres aktiviteter.  

 
Udviklingen i, hvor mange hjemmehjælpstimer er der givet over de sidste 5 år- 
fordelt på aldersgrupper (Der er sparet 6.7 mio. timer på landsplan over de 
sidste 10 år)? 
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Søren Kvistgaard viste slides med de pågældende tal (vedlagt som bilag til 
referatet). Der er dog kun medtaget tal for udvikling i visiterede 
hjemmehjælpstimer for perioden 2019-2021. Det skyldes, at kommunen 
skiftede fagsystem i 2018, og tallene fra det gamle fagsystem og det nye er 
ikke fuldt sammenlignelige. Tallene for 2021 er de faktiske tal for årets første 
otte måneder samt det forventede forbrug i de sidste fire måneder.  
 
Ældrerådet beklagede, at tallene kun går tilbage til 2018, da der netop var 
store besparelser i 2018, blandt andet stop for ansættelser i en periode.  
 
Udviklingen demografien i hvor mange på ældre der er indregnet i 
budgetterne de sidste 5 år- fordelt på alder og beløb, - altså hvor mange 
personer er der indregnet og antal kr.? 
 
Søren Kvistgaard viste slides om udviklingen i demografimidlerne samt antal 
ældre, der er grundlag for beregningen (indeholdt i samme bilag som tal for 
hjemmehjælpstimer). Demografipuljen dækker øgede udgifter til hjemmepleje 
og hjælpemidler. Der tages udgangspunkt i, hvor mange ekstra ældre, fordelt 
på tre aldersgrupper (65-79 år, 80-89 år og +90 år), der forventes. 
Demografipuljen beregnes ud fra det faktiske forbrug, der har været på 
hjemmepleje og hjælpemidler i de tre aldersgrupper.  
 
Det blev drøftet, hvorvidt demografipuljen modsvarer den faktiske stigning i 
omkostninger. Søren Kvistgaard forklarede, at puljen netop er oprettet for at 
sikre, at budgettet følger med befolkningsudviklingen, og at beløbet er 
beregnet på baggrund af det faktiske forbrug med henblik på at ramme det 
nødvendige budget så præcist som muligt.  
 
Ældrerådet spurgte, om aktiviteten tilpasses efter, hvor mange penge der er 
på budgettet. Søren Kvistgaard forklarede, at der visiteres ud fra en konkret 
og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Visitatoren ser således 
ikke på områdets budget.  
 
Ældrerådet spurgte til, hvordan regionens planer om at indlægge borgerne i 
eget hjem skal håndteres i kommunen. Søren Kvistgaard opfordrede til at 
invitere Charlotte Bidsted, som er centerchef for Sundhed og Forebyggelse, da 
det er sundhedsområdet, der har ansvar for samarbejdet med sygehusene.  
 
Øvrige spørgsmål 
Ældrerådet nævnte en klage, de har modtaget, som handler om forhold på 
Nordhøj. Søren Kvistgaard svarede, at administrationen har modtaget klagen.  
 
Ældrerådet spurgte, hvordan man vil sikre, at klippekortsordningen vil blive 
brugt, da det var oplevelsen, at den ikke blev brugt tidligere. Søren Kvistgaard 
svarede, at det forventes, at klippekortsordningen udmøntes på samme måde 
som i 2017-2019. Erfaringen i Frederikssund Kommune var dog, at de fleste 
beboere brugte klippekortet. I november 2017 var det således 270 ud af 278 
beboere på kommunens plejecentre, der anvendte klippekortsordningen.    
 
Ældrerådet opfordrede til, at mulighederne i den nye klippekortsordning også 
formidles til de pårørende. 
 

 
Sag nr. 3  Orientering fra formanden 

Klage fra pårørende på Nordhøj.  
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Ældrerådet drøftede klagen vedr. Nordhøj. Det blev besluttet, at Lissi skriver til 
Inge Messerschmidt og Susanne Bettina Jørgensen for at sikre, at der bliver 
fuldt op på klagen. Om muligt sættes de andre modtagere af klagen på cc på 
mailen til Inge Messerschmidt og Susanne Bettina Jørgensen. 
 
3.1 Eksterne møder 
Danske Ældreråd holder konference den 25. oktober kl. 10-16 på Hotel Nyborg 
Strand. Temaet er livet som ældre i fremtiden med fokus på den langsigtede 
planlægning i kommunerne.  
 
Indstilling: Det aftales, hvem der deltager. 
 
Det blev besluttet, at Lissi og Søren deltager.  
 
3.2. Møde i Nordgruppen den 6. september 2021 
Desværre skete der en misforståelse om mødedatoen, så Frederikssund deltog 
ikke i mødet. 
Indstilling: Til orientering 
 
Lissi orienterede om, at mødet havde haft deltagelse af FOA’s sektor 
næstformand Vinni Jacobsen, og at det havde handlet om rekruttering af 
personalet i hjemmeplejen og på plejecentre, herunder udfordringer med 
rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever.  
 
3.3. Orientering fra møde i Regionsældrerådet 13. september 
Indstilling: Til orientering 
 
Finn Kamper orienterede om aftale indgået den 11. juni 2021 mellem 
Regeringen, Regionerne og KL om sygehusklynger:  
 
Etablering af forpligtende sundhedsklynger  

- Der etableres forpligtende og formaliserede ‘Sundhedsklynger’ 
omkring hvert af de 21 akuthospitaler, med repræsentanter fra 
sygehuse/region, kommunerne og almen praksis i akutsygehusets 
optageområde.  

- Sundhedsklyngerne omfatter også psykiatrien.  
- De nye sundhedsklynger skal tage fælles ansvar for den fælles 

population i optageområdet (populationsansvar) med fokus på at løse 
udfordringer, herunder styrke sammenhæng og bedre behandlings- og 
rehabiliteringsforløb for de borgere der har forløb på tværs af 
regioner, kommuner og almen praksis, og samtidig være en drivende 
kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære 
sundhedsvæsen. Myndighedsansvaret er fortsat placeret i regioner og 
kommuner. 

- I overgangsperioden frem til etableringen fastlægges det, hvilke 
kommuner der deltager i de enkelte sundhedsklynger, og regioner og 
kommuner forbereder tilpasningen af eksisterende klynger 



5/9 

 Dagsorden 
 
 
Fagligt samarbejde 
Den nuværende struktur med sundhedskoordinationsudvalg og 
praksisplanudvalg erstattes af ét sundhedssamarbejdsudvalg, med deltagelse 
af tre repræsentanter for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden og en 
kommunal repræsentant fra hver sundhedsklynge (borgmestre/ 
fagborgmestre).  
 
Regionsrådet har allerede på regionsrådsmødet i juni fremlagt en strategi for 
udmøntning af sygehusklyngerne ”Alle skal med”, hvor sygehusdirektørerne 
får en (for) stor opgave ifm. udformningen af strategien for udmøntningen af 
aftalen om sygehusklynger. 
 
Bjarne Hastrup fortalte om Ældresagens historie og kom med bud på 
samarbejde med Ældrerådene. Det samarbejde har Ældrerådet allerede. 
 
3.4. Kommunens vedtagne budget 2022 
Indstilling: Til drøftelse/orientering 
 
Et enigt byråd indgik den 17. september 2021 budgetforlig for 2022-2025. 
 
Ældreområdet: 
Som udgangspunkt er anlægsrammen på 150 mio. kr.  
 
2.267,7 mio. kr. på servicerammen er fuldt udnyttet. Der afbetales ca. 96 mio. 
kr. på gælden. 
 
Budgetaftalen indebærer, at der i budgetperioden sker en ekstraordinær 
nedbringelse af kommunens langfristede gæld blandt andet ved, at der 
foretages et ekstraordinært afdrag på 95,602 mio. kr. i 2021. Den langfristede 
gæld udgør pr. 17. september 473,7 mio. kr. (ekskl. gæld til kommunale 
ældreboliger), hvilket svarer til en gæld pr. borger på 10.347 kr. Efter det 
ekstraordinære afdrag på 95,6 mio.kr. i 2021 udgør gælden pr. borger 8.321 
kr. 
 
Medtaget i korrektioner af budget: 

- Weekendrengøring på plejehjemmene kr. 742.000  
- Demografi 2022: kr. 464.000 derefter stigning 
- Beklædningsskift plejehjem fra 2023 kr. 691.000  
- Bedre bemanding i ældreplejen (overgået til bloktilskud) kr. 3.775.000 
- Som følge af lavere takst for kommunens borgere på friplejecentret 

Lærkevej, der drives af Attendo, nedskrives budgettet med 4 mio. kr. 
årligt i 2022 og frem. 

 
Derudover afsættes der: 

- 1.9 mio. kr. til mere ledelse i Døgnplejen, 
- 0,3 mio. kr. til en forundersøgelse af mulige placeringer, indretninger 

og afledte konsekvenser i 2022 omfattende rådgivning, 
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behovsafklaring, skitseforslag og kvalificering i MED-udvalget, 
pårørenderåd og Ældreråd. Der er afsættes 11,7 mio. kr. på 
anlægskontoen i 2023, 

- 2 mio. kr. til en ny klippekortsordning, der fx kan bruges til assistance, 
ledsagelse eller samvær med plejepersonalet, 

- 0,9 mio. kr. til træning til demente borgere, der bor i eget hjem, 
- 0,3 mio. kr. til en ny omsorgsordning der kan hjælpe borgere med 

økonomi, ansøgninger til diverse myndigheder osv. til hjælp i 
forbindelse med flytning til plejehjem. 

 
Derudover indebærer budgettet, at 

- aktivitetspuljen på 0,5 mio. kr. sættes på pause indtil 2024, 
- der fortsat arbejdes med nedsættelse af sygefravær, rekruttering og 

fastholdelse af medarbejderne. 
 
Anlæg 

- den planlagte adgangsvej fra Strandvejen til Idrætsbyen igangsættes i 
2022 (adgang til svømmehallen). 

 
Det blev drøftet, hvad status er på lukning af pladser på Pedershave. Byrådet 
besluttede den 29. september 2021 at lukke yderligere 3 pladser i hus E, hvor 
der derved i alt vil være lukket 6 pladser, samt at genåbne seks plejeboliger i 
Hus B.  
 
3.5. Ældreorganisationernes valgmøde 2. oktober 2021 
Valgmødet afholdes på Elværket i Frederikssund kl. 14- 16. Alle partier 
undtagen De Radikale har takket ja til at være deltage i panelet. 
Spidskandidaterne vil få ca. 3 minutter til indledning, og arbejdsgruppen vil 
planlægge nogle spørgsmål, som politikerne efterfølgende skal svare på. Der 
er pt. tilmeldt ca. 70 inkl. deltagerne fra ældreorganisationerne og 
paneldeltagere.  
 
Fra Ældrerådet deltager Lissi, Arne, Jimmy og Christian samt eventuelt Vibeke.  
 
3.6. By og Lands Seniorboligkonference den 8. oktober 
Lissi opfordrede til at tilmelde sig konferencen.  
 

Sag nr. 4  Sager til høring 
Velfærdsudvalget 
Social- og sundhedsudvalget 
De udsendte høringssvar drøftes og godkendes 
 
De udsendte høringssvar blev drøftet og godkendt med enkelte tilføjelser. Lissi 
retter til og sender til Karin Petersen.  
 
Kvalitetsstandarder kommer i høring fra 8. oktober til 31. oktober og kan 
dermed behandles på næste møde. Det blev aftalt, at Lissi fordeler 
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kvalitetsstandarderne mellem medlemmerne.  
 

Sag nr. 5  Økonomi 
v/Jørgen Hansen 
Til godkendelse 
 
Der er endnu ikke trukket på det budget, der er afsat til ældrerådsvalget.  
 
Budgettet til det fælles vælgermøde blev drøftet. Ældrerådet betalte halvdelen 
af udgiften ved sidste fælleskonference, og det blev besluttet, at Ældrerådet 
også betaler halvdelen ved denne konference. Det drejer sig om ca. 9.000 kr.  
 
Det blev aftalt, at Jimmy bestiller seks roll-up-bannere, der skal bruges til 
valget. Disse forventes at koste ca. 600 kr. plus moms pr. styk. Teksten skal 
være ”Ældrerådet”, og de skal være påført Frederikssund Kommune logo, så 
de kan bruges både til valg og til andre lejligheder. Jimmi får et udkast til 
layout. Roll ups godkendes i valgudvalget.  
 

Sag nr. 6  Ældrerådsvalg 
Nyt fra valgudvalget 
Til orientering 
 
Det er aftalt, at Kenneth Jensen fotograferer kandidaterne den 11. oktober kl. 
14.00 på Elværket. Teksten til billedet skal være klar senest den 15. oktober. 
Teksten kan være på 700 anslag. Det blev drøftet, om dette er inklusiv eller 
eksklusiv mellemrum. Lissi spørger Hanne Larsen og Gitte Broberg.  
 
Der er planlagt møde for de tilforordnede den 2. november om eftermiddagen. 
Der blev bedt om, at datoen kommunikeres ud så snart som muligt.  
 
Der skal holdes et offentligt præsentationsmøde af kandidaterne. Datoen til 
dette arrangement er ikke fastsat. Det blev drøftet, hvor arrangementet kan 
holdes, og der var forslag om Tolleruphøj, Færgelunden og Elværket. 
Beslutningen overlades til valgudvalget.  
 
Der er indkøbt en ny telefon, da den gamle ikke længere virkede og kasseres. 
Den nye har koden 1234. Telefonen er forsynet med et taletidskort, og 
Ældrerådets medlemmers telefonnumre er tastet ind.  
 
Det blev aftalt, at Lissi sørger for, at Jimmy skrives på som suppleant til at 
hjælpe på valgdagen.  
 

Sag nr. 7  Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i. 
Til orientering 
Vibeke og Christian har været til møde i Mad til Hver Dag (pjece og notat vedr. 
ny definition af kost til ældre vedlagt referatet) 
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Søren har været til møde i Hornsherred Almennyttige Boligselskab den 9. 
september 2021.  
 
Arne, Christian og Søren har været til møder i ældreorganisationernes 
styregruppe den 6. august, 30. august og 23. september (Christian deltog dog 
ikke den 23. september).  
 

Sag nr. 8  Orientering fra fagudvalg 
Til orientering  
Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 
Vibeke var fraværende. 
 
Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 
Det ligger i budgettet, at området for byggetilladelser skal styrkes, hvilket er 
positivt, da det tager lang tid at få en tilladelse i dag.  
 
Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 
Beslutning om trafikbestilling for 2022 blev udskudt, og Ældrerådet afventer 
derfor, at de ser planen. Ældrerådets høringssvar figurerer ikke i dagsordenen, 
men Lissi havde videresendt disse.  
 

Sag nr. 9  Eventuelt 
Regionsældrerådet i hovedstaden holder valgmøde om sygehuset og 
nuværende og fremtidige funktioner den 26. oktober.  
 

Sag nr. 10  Kommende møder 
Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 28. oktober 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 
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Dialog møder: 
Ingen planlagte dialogmøder.  

Andre møder: 


