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Dialogmøde mellem Velfærdsudvalget 
og Ældrerådet 

   

 

Referat fra møde 

Den 25. august 2021 kl. 10.30-12.30 i Byrådssalen   
 

MØDEDELTAGERE  

Velfærdsudvalget 

Ældrerådet 

 

 

 

 

 Foreløbig dagsorden 

Sag nr. 1  Velkomst ved formand for Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt 

Inge Messerschmidt bød velkommen til dagens møde. 

 

Sag nr. 2  Gennemgang af Budget 2022 

Paw Holze Nielsen og Charlotte Bidsted fremlagde hovedpunkterne fra budget-

materialet vedrørende ældreområdet, som bl.a. indebærer: 

 

• Samling af to sygeplejeklinikker på Frederikssund Hospital 

• Mere ledelse i Døgnplejen 

• Aktivitetspulje på omsorgscentrene 

• Nedlæggelse af afdelingslederstilling i Voksenstøtte og Ældre 

• Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demenssygdom 

• Elektroniske låse i plejeboliger 

 

Materialet kan tilgås på kommunens hjemmeside  

 

Anvendelse af puljer blev drøftet. Ældrerådet oplevede, at det har været me-

get begrænset med annoncering af puljer, som ældre borgere og frivillige har 

kunnet få del i.  

 

Ældrerådet spurgte, hvorvidt der er afsat midler til brandsikring på Tollerup-

høj. Der pågår en proces til brandsikring, og der er afsat midler hertil sådan, 

at en huslejestigning ikke er nødvendig. Der forelægges en statussag på Vel-

færdsudvalgets møde i november. Det undrede Ældrerådet, at brandsikkerhe-

den ikke er bragt i orden.  

 

https://www.frederikssund.dk/Politik/budget-og-regnskab/budget-2022/budget2022
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 Foreløbig dagsorden 
Ældrerådet pointerede, at der i budgettet burde afsættes midler til at genbe-

sætte en stilling, som kan yde økonomisk rådgivning til borgerne, der flytter i 

plejebolig. 

 

Ældrerådet foreslog, at man indkøbte medicinrobotter til dispensering af medi-

cin.  

 

Sag nr. 3  Revision af kvalitetsstandarder for 2022 – mere fleksible standarder 

med fokus på borgerens behov samt tidlig indsats og forebyggelse, 

herunder interviews med borgere. 

Arbejdet med øget fleksibilitet startede med revisionen af kvalitetsstandar-

derne for 2021, hvor bl.a. kvantitative funktionsniveauer blev fjernet som kri-

terium for at være i målgruppen for en indsats. 

 

Administrationen arbejder aktuelt med kvalitetsstandarderne på baggrund af 

input fra en inddragende proces samt fra ledere og medarbejdere. Der er in-

terviewet 15 borgere og pårørende, der har modtaget indsatser. Resultaterne 

fra disse interviews forelægges for udvalgene i oktober samtidig med forslag 

til kvalitetsstandarderne for 2022.  

 

Kvalitetsstandarderne forventes at blive godkendt på Byrådsmøde den 15. de-

cember 2021. 

 

Sag nr. 4  Status på arbejdet med implementering af retningslinjen for ”Det 

gode samarbejde med pårørende”  

Retningslinjen blev godkendt af henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget den 

1. februar 2021 og Velfærdsudvalget den 2. februar 2021. 

 

Efterfølgende har driftsområderne arbejdet med at øge kendskabet til ret-

ningslinjen. Den er eksempelvis præsenteret for beboer- og pårørenderåd, 

brugerråd og generelt i mødet med nye borgere og deres pårørende. Medar-

bejdere, som er ansat hen over det sidste halve år, er i deres introduktion til 

området blevet præsenteret for retningslinjen, ligesom medarbejderne gene-

relt er introduceret til retningslinjen på personalemøder. 

 

Yderligere implementering foregår i to faser. I første fase skal tilbuddene ind-

drage borgere og pårørende i arbejdet med implementeringen. Det kan for ek-

sempel på et botilbud ske ved, at den lokale udmøntning drøftes i beboer-/på-

rørenderådet. 

 

Arbejdet forventes afsluttet i april 2022. Udvalgene vil blive forelagt en status 

for den lokale implementering af retningslinjen i 2. kvartal 2022. 

 

Sag nr. 5  Emner, som Ældrerådet ønsker en dialog omkring 

Procedure for udflytning fra plejebolig ved dødsfald 

Ældrerådet berettede om, at en borger har oplevet at blive bedt om at tømme 

plejeboligen tre dage efter ægtefællens dødsfald.  
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 Foreløbig dagsorden 
Dette er ikke normal praksis og administrationen beklagede, at der er givet en 

sådan melding. Ved dødsfald kontaktes borgerens pårørende om tømning af 

boligen. Det aftales mellem omsorgscenteret og de pårørende, hvornår boligen 

tømmes. Bisættelse skal kunne afholdes i god ro og orden. Boligen skal dog i 

udgangspunktet tømmes senest 14 dage efter dødsfaldet.  

 

Medarbejderne kan med fordel blive opdateret i forhold til praksis omkring ud-

flytninger sådan, at alle er bekendt med gældende arbejdsgange og alle bor-

gere oplever et ordentligt forløb. 

 

Sag nr. 6  Eventuelt 

Ældrerådet spurgte, hvordan man kommer i kontakt med borgerrådgiveren. 

Borgerrådgiveren kan kontaktes via telefon eller digital post. Information om 

borgerrådgiveren kan tilgås via kommunens hjemmeside. 

 

Ældrerådet stillede spørgsmålstegn ved den service, der ydes i Borgercenteret, 

som opleves mangelfuld, ligesom man ikke kan få hjælp uden tidsbestilling.  

 

Administrationen ville undersøge det og vende tilbage med et svar i referatet 

fra mødet. Svaret fremgår nedenfor: 

 

Borgercenteret har været ramt af begrænsninger i sit virke under pandemien, 

men Borgercenteret er nu tilbage til normale tilstande. 

 

Fra mandag 6. september 2021 kan man som borger igen møde op uden tids-

bestilling og trække et nummer, og man kan igen benytte sig af pc’erne på 

Rådhuset. 

 

For at optimere den service borgernes henvendelser drejer sig om, opfordres 

man fortsat til at bestille tid. Det gælder således fortsat, at der er krav om 

tidsbestilling, hvis henvendelsen drejer sig om følgende: 

• Pas (de udvidede åbningstider i forbindelse med ombytning af pas, 

gælder frem til 30. september 2021) 

• Kørekort 

• NemID. 

 

 

 

 

 

https://www.frederikssund.dk/service/kontakt/Borgerraadgiver

