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Ældrerådet 

   

 

Referat fra mødet den 31. januar 2022 
 kl. 9.30 – 13.30 
Østergården, 3600 Frederikssund    
 

MØDEDELTAGERE  

Lissi Gyldendahl 

Peter Møller 

Jørgen Hansen 

Lars Boe 

Anne-Mette Olsen  

Lis Olsen 

Inga Helver 

Vicki Hansen 

Berit Stehr 

 

Fraværende: Vicki Hansen 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

 

Referent: Gitte Broberg Christiansen 

 

 

 Referat 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 25. november 2021. 

Sagsfremstilling 

Indstilling: 

Dagsorden og referat godkendes 

Beslutning: 

Til punkt 12 på dagsordenen tilføjes Facebook, således, at punktet hedder: 

Sager til Nyhedsbrev, hjemmesiden, Facebook og evt. pressen. 

 

Dagsordenen og referatet godkendes herefter. 

 

Sag nr. 2  Godkendelse af forretningsorden 

Sagsfremstilling: 

Formanden indstiller, at vi arbejder efter den nuværende forretningsorden, og at det nye 

Ældreråd nedsætter en ad- hocgruppe til at revidere forretningsordenen. 
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Indstilling: 

Der nedsættes en ad-hocgruppe på 3 medlemmer til at komme med forslag til revision af 

forretningsordenen. 

Beslutning: 

Det besluttes, at Lissi Gyldendahl, Peter Møller og Lars Boe nedsættes som ad- hocgruppe til at 

komme med forslag til revision af forretningsordenen. Samme gruppe vil ligeledes revidere 

vedtægterne, (pkt. 6) 

 

Sag nr. 3  Orientering ved formanden 

 

Sag nr. 3.1 Orientering fra formanden om indhold i finansloven for 2022 

Sagsfremstilling: 

I Finansloven for 2022 er der servicerammen løftet med 1,4 mia. hvilket KL og Regeringen er 

enige om, at sammen med økonomiaftalerne for 2020 og 2021 er nok til at imødegå den 

demografiske udvikling. 

Der er afsat 0,7 mia. til i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen og 
hurtigere indfasning af minimumsnormeringer.  
I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til at understøtte en værdig 
ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og 
friplejehjem. Midlerne omlægges til bloktilskuddet fra 2022. Regeringen og KL er enige 
om, at midlerne fortsat prioriteres til bedre bemanding i ældreplejen. 
I 2021 blev der afsat 250 mio. kr. til oplevelsesaktiviteter bl.a. ældre der er særligt 
udsatte og sårbare under COVID-19. 
 
Det giver fx anledning til følgende opklarende spørgsmål til administrationen: 

1. Er de 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen og 

hurtigere indfasning af minimumsnormeringer, indregnet i budgettet? 

2. Bedre bemanding I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til 

at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen 

og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Midlerne omlægges til 

bloktilskuddet fra 2022. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fortsat 

prioriteres til bedre bemanding i ældreplejen. Er de indregnet i budgettet? 

Indstilling: 

Drøftes om vi skal sende spørgsmålene eller vi skal have en administrationschef til at komme på 

næste møde og give en orientering om Ældreøkonomien generelt, eller vi kan et bede om et 

møde, hvor det kun er økonomien der er på dagsordenen, 

://Notat vedlagt 

Beslutning: 

Ovenstående blev drøftet. 

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation har udarbejdet en oversigt over kommunernes forbrug på 

service i forhold til budgetterne. Af frygt for økonomisk straf har kommuner brugt samlet set 

næsten 30 mia. kr. mindre til velfærd de sidste 10 år, end der var afsat i deres budgetter.  

Sidste år brugte kommunerne 2,9 mia. mindre på velfærd end de have budgetteret. 
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Ifølge oversigten fra Fagbevægelsens Hovedorganisation er der i Frederikssund forbrugt kr. 385 

mio. kr. mindre end budgetteret de sidste 10 år. I 2020 var underforbruget til service i 

Frederikssund på 23,5 mio. kr. i for hold til budgettet. 

 

Ældrerådet ønsker et møde med administrationen, hvor økonomien på ældreområdet drøftes. 

 

Sag nr. 3.2 ÆldreSagen har inviteret til fællesmøde den 15. februar 2022, kl. 13.30 på Elværket,  

Ved Kirken 6. 3600 Frederikssund 

Sagsfremstilling: 

ÆldreSagen inviterer til en drøftelse, hvordan og på hvilke områder vi kan samarbejde om 

indsatsen for de 60+ årige. 

Hvor mange deltager? 

Indstilling: 

Alle der kan deltager. 

Beslutning 

Hele Ældrerådet på nær Vicki Hansen deltager. 

  

Sag nr. 4.  Udpegninger til plejehjem, HAF, Styregruppen for ældreorganisationerne, ansvar for 

at følge udvalg med videre. 

Sagsfremstilling: 

Opgaver: 

• Ældrerådet indgiver høringssvar hver måned til Omsorg og ældre og Social og 
Sundheds udvalgene, efter aftalt procedure 

• Ældrerådet udpeget repræsentanter til at følge dagsordenerne Plan og teknik, Klima, 

natur og energi, Børn, familier og forebyggelse, Job, erhverv og kultur, og Unge, fritid 

og idræt 

• Ældrerådet udpegeren 1 repræsentant til hvert af de 5 kommunale plejehjem og 2 

repræsentanter til følgegruppen på det private plejehjem Attendo samt til 

Aktivitetscentret Lundebjerggård 

• Ældrerådet udpeger 3 repræsentanter til samarbejdet med de øvrige 

ældreorganisationer i Frederikssund Kommune. Ældre Sagen, Danske Seniorer og 

Faglig Senior. 

• Ældrerådet udpeger 1 repræsentant til HAB, Hornsherreds almene 

boligselskab 

• Ældrerådet udpeger løbende et antal repræsentanter til nødvendige ad-hoc 

arbejdsgrupper 

• Ældrerådet afholder fælles Dialogmøder med Velfærdsudvalget og SSU et par 

gange pr. år eller når vi finder der nødvendigt. 

• Ældrerådet afholder møder med Administrationen når det findes nødvendigt. 

• Ældrerådet er medlem af Regionsældrerådet (samtlige ældreråd i 

Hovedstadsområdet) og Nordgruppen (de 9 ældreråd i Nordsjælland) 

Procedure Høringssvar 
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1. Alle får tilsendt Omsorg og ældre- og Social og sundhed udvalgenes dagsordener pr 

mail. 

2. Lissi sætter dagsordenspunkterne ind i skabelonen til høringssvar med navn på det  

     medlem der skal komme med 1. udkast til høringssvar. 

3. Derefter udsendes alle høringsinput til alle rådsmedlemmerne til kommentarer. 

4. Lissi renskriver og sender forslagene til høringssvar til alle til drøftelse på 

Rådsmødet. 

OBS. Vær opmærksom på, at vi tit har meget kort tid til at udarbejde høringssvarene! 

 
Udpegninger 2022- 2025 (indstilles efter drøftelser på opstartsseminaret 18. 
januar 2022)  

Udpegninger/opgaver  

Nordgruppen Formand og Næstformand 

Regionsældrerådet Formand og Næstformand 

Smagspanelet ”Mad Til Hver Dag” Berit Stehr og Inga Helver 

  

Plejehjem og aktivitetscentre  

Solgården, Slangerup Jørgen Hansen 
Tolleruphøj, Frederikssund Anne- Mette Olsen 

Peders Have, Frederikssund Peter Møller 

De Tre Ege, Jægerspris Inga Helver 

Nordhøj, Skibby Berit Stehr 
Attendo, Frederikssund Vicki Hansen 

  

  

Stående udvalg  

Byråd og Økonomi udvalg Formand og Næstformand 

Omsorg og ældre og Social og 
sundhed 

Alle medlemmer 

Plan og teknik Lars Boe Knudsen 

Klima, natur og energi Anne- Mette Olsen 
Børn, familie og forebyggelse Anne-Mette Olsen 

Job, erhverv og kultur Lis Olsen 

Unge, fritid og idræt Lars Boe Knudsen 

Hornsherred almene boligforening  
Bestyrelsen Lis Olsen 

Samarbejdspartnere  

Styregruppen ældreorganisationer 3 repræsentanter, aftales på 
Rådsmødet. 

 

 

Indstilling 

• Ældrerådet indstiller ovenstående personer til de foreslåede opgaver.  

• Udpegning til Ældreorganisationernes Styregruppen aftales på Rådsmødet. 

• Det overvejes om vi skal have et aktivitetsudvalg og andet der kan styrke Ældrerådets 
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arbejde. 

Beslutning: 

• Vicki Hansen overtager Børn, familie og forebyggelse i stedet for Anne-Mette Olsen. 

• Det besluttes, at udpegning af styregruppen udsættes til efter mødet med Ældresagen 

den 15. september 2022. 

• Aktivitetsudvalget skal bestå af de samme personer, som udpeges som medlemmer af 

Styregruppen. 

 

Sag nr. 5 Ændring af navn fra Ældrerådet Frederikssund Kommune til Seniorrådet 

Frederikssund Kommune. 

Sagsfremstilling: 

Det nyvalgte ældreråd drøftede på det konstituerende møde den 8. december 2021 

navneændring af Ældrerådet til Seniorråd. Vi blev enige om at formanden skulle forberede 

Borgmesteren på at vi ville komme med en formel indstilling efter vores 1. ordinære møde i 

Rådet. 

Borgmesteren har svaret og er positiv overfor ændring af navnet Ældreråd til Seniorråd. 

Indstilling: 

Ældrerådet sender en formel indstilling om navneændringen. 

Beslutning: 

Navneændringen fra Ældreråd til Seniorråd skal ske via en vedtægtsændring. Ældrerådet ønsker 

vedtægtsændringen behandlet på førstkommende Byrådsmøde. 

Ad hocgruppen udarbejder forslag til vedtægtsændringer, som kan være klar til drøftelse med 

administrationen den 8. februar 2022. 

 

Sag nr. 6 Ældrerådets Vedtægter 

Sagsfremstilling: 

Vedtægterne skal genforhandles, idet de gælder for en valgperiode. 

Uddrag fra Socialministeriets vejledning om Ældreråd: 

2: Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Ved begyndelsen af 

en kommunal valgperiode, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet fastlægge 

de nærmere rammer for rådets virke og proceduren for høringspligten. Kommunalbestyrelsen 

har derefter pligt til at høre ældrerådet om de sager, der er omfattet af aftalens fastlagte 

rammer. Det er dog en betingelse, at rådets formål fortsat opfyldes ved fastlæggelsen af de 

nærmere rammer for rådets virke, jf. § 30, stk.1. Opstår der tvivl om, hvorvidt en sag er 

omfattet af aftalen, skal denne altid forelægges ældrerådet. Aftalen om høringspligtens omfang 

gælder for én kommunal valgperiode 

Indstilling: 

Der nedsættes en ad-hocgruppe på 3 personer til at komme med forslag til evt. revidering af 

Vedtægterne. 

Beslutning: 

Punktet er behandlet under punkt 1. Lissi Gyldendahl, Peter Møller og Lars Boe nedsættes som 

ad-hocgruppe og kommer med forsalg til evt. revidering af vedtægterne. 

 

Sag nr. 7 Sager i høring 

Sagsfremstilling: 

Velfærdsudvalget 

Social- og sundhedsudvalget 
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Sagerne der har været til skriftlig kommenteres og gennemgås og besluttes på mødet. 

Indstilling: 

Drøftes 

Beslutning: 

Høringssvarene blev drøftet på mødet. Lissi redigerer høringssvarene og sender dem til Karin 

Petersen fra Byrådssekretariatet d.d. 

 

Sag nr. 8 Orientering fra øvrige udvalg 

Sagsfremstilling: 

Tilbagemelding fra: 

Plan og teknik v/ 
Klima, natur og energi v/ 
Børn, familie og forebyggelse v/ 
Job, erhverv og kultur v/ 
Unge, fritid og idræt v/ 

Indstilling: 

Drøftes 

Beslutning 

Ingen sager til beslutning. 
 

 

Sag nr. 9  Økonomi v/ Kasserer Jørgen Hansen 

Sagsfremstilling: 

Forslag til budget 2022 //:notat vedlagt 

Regnskab 2021 //: notat vedlagt 

Evt udpegning af revisor 

Indstilling: 

Drøftes og godkendes 

/ forslag vedlagt 

Beslutning: 

Budgettet blev godkendt. 

Evt. udpegning af revisor bortfalder, da det står anført i vedtægterne, at revision af Ældrerådets 

regnskaber afholdes ved Byrådets foranstaltning og for sammes regning. 

 

Sag nr. 10  Møder som Ældrerådsmedlemmerne har deltaget i siden sidste møde 

Sagsfremstilling: 

Indstilling: 

Beslutning: 

Alle Ældrerådets medlemmer, på nær Vicki Hansen, deltog i Ældrerådets opstartsmøde den på 

Metalskolen den 18. januar 2022 kl. 8.00 – 14.00. 

 

Sag nr. 11 Årshjul 

Sagsfremstilling: 

Årshjulet udfyldes med dato for evt. ældrepolitiske drøftelse, fx Rådets mærkesager 

//: Notat vedlagt 

Indstilling: 

Beslutning: 

Årshjulet blev drøftet. 
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Gitte Broberg Christiansen sender navn og e-mailadresse på lederne af omsorgscentrene til 

Ældrerådets medlemmer. 

 

Sag nr. 12 Sager til Nyhedsbrev, hjemmesiden, Facebook og evt. pressen 

Sagsfremstilling: 

Input til Nyhedsbrev, Facebook og hjemmesiden? 

Indstilling: 

Beslutning  

Det besluttes at udskyde promoveringen af Ældrerådets arbejde, til navneændringen er 

vedtaget. 

 

Sag nr. 13 JS Brochure 

Sagsfremstilling: 

JS Brochure laver gratis brochure til Ældre- Seniorråd om deres arbejde. 

Jeg er blevet kontaktet af Sune Nurup om vi er interesseret i at få lavet en brochure. 

De har udviklet et helt nyt koncept baseret på de nyeste interaktive elementer. Det er helt nyt og 

unikt, og gør materialet gennemgående mere levende og giver mere liv, som gør det mere 

interessant og fastholder læsernes opmærksomhed – med bl.a. fotogalleri, levende billeder, 360 

panoramabilleder, film, web-icons til hjemmeside, sociale medier osv. Det kan du se mere om 

her: https://www.jsdanmark.dk/ 

  

Hele pakken er omkostningsfri for jer, da I kan give relevante virksomheder i 

kommunen muligheden for at deltage i brochuren med en annonce. 

Indstilling: 

Drøftes og besluttes 

Beslutning  

Det besluttes, at Lissi Gyldendahl aftaler et møde med JS Brochure, med henblik på at få 

udfærdiget en brochure for det nye Ældreråd/Seniorråd. 

 

Sag nr. 14  Eventuelt 

Frederikssund kommune stiller en IPad til rådighed for de medlemmerne i Ældrerådet, som 

ønsker at anvende en sådan i deres ældrerådsarbejde. 

Berith Stehr og Lis Olsen ønsker at få udleveret en IPad. 

 

Ældrerådet´ medlemmer kontakter kasserer Jørgen Hansen med henblik på, at få udbetalt et 

acontobeløb til kontorhold. 

 

Sag nr. 15 Mødeleder og næste møde 

 

Forslag til mødeleder ved ordinære møder i 2022 fremgår af nedenstående tabel. 

 

Dato Måned Mødeleder 

31. Januar Lissi Gyldendahl 

28. Februar Jørgen Hansen 

28. Marts Lars Boe 

2. Maj Anne-Mette Olsen 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jsdanmark.dk%2F&data=04%7C01%7Cmaria.byskov%40spies.dk%7Cbcdaa80100b34e7bc0f208d9a2af5fae%7C98f2d82cc0374c5fa381074c1428381c%7C0%7C0%7C637719696495030222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dLpPiJxITvp2ry4Tc6Z9mTp58VnrtpVgU2WuX6mamTY%3D&reserved=0
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Dato Måned Mødeleder 

30. Maj Lis Olsen 

8. august Inga Helger 

5. september Vicki Hansen 

26. september Berit Stehr 

31. Oktober Peter Møller 

28.  November 
 

   

 


