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Seniorrådet 
   

 
Referat fra møde 
Den 5. september kl. 9.00 på Østergården, 3600 Frederikssund    
 
MØDEDELTAGERE  
Lissi Gyldendahl 
Peter Møller 
Jørgen Hansen 
Lars Boe 
Lis Olsen 
Berit Stehr 
Anne-Mette Olsen 
Inga Helver 

Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 

 
Referent: Mikkel Torp Bille 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
2. Orientering ved formanden 

2.1. Evaluering af Borgermødet 29 august 2022 
2.2 Evaluering af deltagelse i Slangerup Jazzfestival 
2.3. Tilsyn på Plejehjem og Døgnplejen 

3. Økonomi ved kasserer Jørgen Hansen 
4. Sager i høring 
5. Møder seniorrådsmedlemmerne har deltaget i siden sidste møde 
6. Orientering fra fagudvalg 
7. Input til Nyheder, hjemmeside, Facebook og presse 
8. Årshjul 
9. Eventuelt 
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 Dagsorden 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 8. august 2022 
Sagsfremstilling 
Indstilling: 
Dagsorden og referat godkendes 
Beslutning: 
Godkendt uden bemærkninger.  
 

Sag nr. 2  Orientering v/ formanden 
Sagsfremstilling 
Indstilling: 
Beslutning: 
Formanden havde ingen bemærkninger ud over punkt 2.1-2.3. 
  

Sag nr. 2.1 Evaluering af Borgermødet den 29. august 2022 
Sagsfremstilling 
Indstilling: 
Beslutning 
Der var ca. 140 tilmeldte. Formanden var tilfreds med oplægsholderne og mødet som helhed.  
 
Der var forskellige oplevelser af mødet blandt medlemmerne i Seniorrådet. Flere udtrykte 
tilfredshed med borgermødet, mens andre ikke fandt oplægsholdere eller indhold givende.  
 
Der var enighed om, at mødet var en succes med stor interesse og spørgelyst.  

Sag nr. 2.2 Evaluering af deltagelse på Slangerup Jazz festival 
Sagsfremstilling 
Indstilling: 
Beslutning 
Det var en dag præget af regn, hvilket formentlig har medvirket til at der var færre deltagere 
end normalt. Eventuel deltagelse i 2023 afklares næste år.  
 
Seniorrådet mener, at deltagelse i festivalen er diætberettiget. Det er fortsat Gitte Christiansen, 
der administrerer diæter, hvorfor Seniorrådets medlemmer skal indberette diæter direkte til 
Gitte.  
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Sag nr. 2.3 
 

Tilsyn på plejehjemmene og døgnplejen 
Sagsfremstilling 
Set i lyset af den kommende nye ældrelov og kommunernes mulighed for fritagelse for love og 
regler, må tilsynene på plejehjemmene og i døgnplejen ændres, så de også har en relevans ifh. 
sikkerheden for de ældre. 
Vi kan i Seniorrådet ikke være tilfredse med de tilsyn der har været gennem de senere år, det 
gælder både de kommunale tilsyn, som er udført af BDO og de tilsyn der er udført af Styrelsen 
for Patientsikkerhed. 
Seniorrådet har kendskab til, at pårørende har rettet henvendelse til styrelsen for 
Patientsikkerhed og klaget over meget kritisable forhold på et plejehjem i kommunen, hvorefter 
Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på et bekymringsbesøg/tilsyn og finder alt helt i orden.  
Det viser sig, at beboere har fortalt deres pårørende at de godt vidste, at der ville komme 
uanmeldt tilsyn flere dage i forvejen. 
Plejehjemmene for tilsendt et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed 6 uger før et Ældretilsyn og 
2 uger før et bekymringstilsyn. 
Så er det jo omsonst, for det første at klage og for det andet at forvente et bekymringstilsyn 
skulle kunne opfange eventuelle problemer med plejen, når plejehjemmet flere uger i forvejen er 
blevet adviseret. 
 
Når Styrelsen skal udføre Ældretilsyn på Plejehjemmene får plejehjemmet forud for tilsynet en 
skrivelse der varsler tilsynet. Styrelsen beder om bekræftelse af modtagelsen af brevet og beder 
om at der informeres om tilsynsbesøget. 
Det strider mod al rets følelse og da vi i Seniorrådet ikke har kompetence til at gøre noget ved 
problemet, må vi gå videre. 
 
Det forslås at vi retter henvendelse til Danske Ældreråd med kopi til Socialminister Astrid Kragh. 
 
Forskellige tilsyn 
Kommunalt tilsyn: 
Kommunerne har pligt til at føre tilsyn med, at kommunale opgaver vedrørende hjemmehjælp, 
rehabilitering og genoptræning løses i overensstemmelse med den afgørelse, kommunen har 
truffet at borgeren kan få og at den lever op til kommunens serviceniveau. Det gælder både for 
den faglige og økonomiske kvalitet, som kommunen har besluttet. 
Kommunen skal som led i tilsynsforpligtelsen foretage mindst et’ uanmeldt tilsynsbesøg om året. 
 
Statsligt tilsyn: 
Ældretilsynet. 
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et uvildigt tilsyn navn Ældretilsynet, som hvert år besøger en 
andel af plejehjem og hjemmeplejen, udvalgt på baggrund af risikovurderinger og stikprøver. 
Her er der fokus på de social- og plejefaglige indsatser. 
Bekymringshenvendelser. 
Hvis man som borger eller pårørende er bekymret for patientsikkerheden eller kvaliteten af 
plejen på et behandlingssted eller en plejeenhed, kan man indsende en bekymringshenvendelse 
til Styrelsen for Patientsikkerheden. 
Hvis styrelsen vurderer, at mistanken er begrundet, vil den iværksætte de nødvendige tiltag, 
eksempelvis tilsyn. 
 
Indstilling: 
Seniorrådet tager kontakt til Danske Ældreråd og beder dem om at tage sagen op med 
socialministeren. 



4/5 

Beslutning 
Der var enighed om, at der skulle udarbejdes et brev. Lissi står herfor.  
 

Sag nr. 3  Økonomi v/ Kassereren Jørgen Hansen 
Sagsfremstilling 
Forslag til budgettet: 
Danske Ældreråd afholder hvert år en to- dages konference til en pris af ca. 3.700 kr. pr deltager 
og en-dags konferencer/møder forår og efterår til en pris af ca. 950 kr. pr. deltager. 
Det er altid dyrere i det første valgår, idet mange nye skal på kursus. 
 
Forslag om at der, i ikke valgår, kan deltage: 
4 repræsentanter til det årlige 2 dages repræsentantskabsmøde 
4 repræsentanter til forårskonferencerne 
4 repræsentanter til efterårskonferencerne 
At der derudover afsættes et beløb til eventuelle møder om ny lovgivning osv. 
Indstilling: 
drøftes 
Beslutning: 
Det blev besluttet, at forslag til budget drøftes på næste møde.  
 
Hvis man ønsker at få et emne på dagsordenen, fx en temadrøftelse, skal man blot kontakte 
formanden, der vil sørge for at sætte det på dagsordenen.  
 

Sag nr. 4  Sager til høring  
Sagsfremstilling 
Omsorg og Ældre udvalget 
Social og Sundhedsudvalget 
Budget 2023 
Drøftes på mødet. 
Indstilling: 
Beslutning: 
Høringssvarene blev drøftet og tilrettet med de på mødet faldne bemærkninger.  
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Sag nr. 5  Møder ældrerådsmedlemmer har deltaget i siden sidste møde 
Sagsfremstilling 
Tilbagemelding fra Pedershave 
Tilbagemelding fra Solgården 
Tilbagemelding fra Tolleruphøj 
Tilbagemelding fra De Tre Ege 
Tilbagemelding fra Nordhøj 
Tilbagemelding fra Attendo 
Andre møder 
 
Indstilling: 
Beslutning: 
Tilbagemelding fra Pedershave 
Peter berettede, at han skal deltage i møde den 5. september 2022. Der er ansat ny leder Julie 
Kjellberg-Andersen, som ønsker et samarbejde med Seniorrådet.  
 
Tilbagemelding fra Solgården 
Der er ikke afholdt møder. 
 
Tilbagemelding fra Tolleruphøj 
Næste møde er 14/9. 
 
Tilbagemelding fra De Tre Ege 
Næste møde er 29/9. 
 
Tilbagemelding fra Nordhøj 
Det skal afklares, hvem der overtager efter Berit.  
 
Tilbagemelding fra Attendo 
Vicky har deltaget i møde med Attendo, men deltog ikke i dagens Seniorrådsmøde. 
 
Andre møder 
Tre har deltaget i kursus om kommunal økonomi, herunder anvendelse af demografimodeller. 
 
Anne Mette har deltaget i møde hos Faglige Seniorer, bl.a. om udviklingstendenser og tiltag 
vedrørende boliger.  
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Sag nr. 6  Orientering fra øvrige fagudvalg 
Sagsfremstilling 

Plan og teknik v/Lars Boe 
Klima, natur og energi v/Anne Mette Olsen 
Børn, familie og forebyggelse v/Vicki Hansen 
Job, erhverv og kultur v/Lis Olsen 
Unge, fritid og idræt v/Lars Boe 
Økonomiudvalg og Byråd v/Lissi og Peter 
HAB: Lis Olsen 

 
Indstilling: 
Drøftes 
Beslutning: 
Lis skal muligvis deltage i møde med HAB den 8. september, hvis ikke dette aflyses igen. Ellers 
ingen tilbagemeldinger. 
 

Sag nr. 7  Input til Nyheder, hjemmeside, Facebook og presse 
Sagsfremstilling 
Indstilling: 
Beslutning 
AD Media har efterspurgt, hvorvidt Seniorrådet er bekendt med gode steder at annoncere. Peter 
opfordrede til, at dette spørgsmål overvejes. Peter opfordrede også til mere aktivitet på 
Facebook – alle er velkomne til at skrive derinde. Peter undersøger om alle har adgang til at 
skrive på Facebook.  
 
Lars Boe efterlyste ligeledes input til indhold til artikler til nyhedsbrevet om Seniorrådets arbejde, 
herunder hjælp til at udfærdige artikler.  
 
Der var forslag om at fordele resterende foldere i lokalmiljøet. 
 

Sag nr. 8  Årshjul 
Der er inviteret til åbent hus i MAD til hver DAG den 16. september, kl. 10-14. Inga videresender 
invitationen til de øvrige medlemmer af Seniorrådet. 
 

Sag nr. 9  Eventuelt 
Berit Stehr ønsker at udtræde af Seniorrådet. Administrationen kontakter næste suppleant med 
henblik på indtrædelse i rådet. Berit afleverede samtidig sin iPad og dertilhørende tastatur.  
 
Berit har stillet spørgsmål til priserne hos MAD til hver DAG og vil oplyse Seniorrådet om svar, 
hvis hun modtager. Berit pointerede desuden vigtigheden af fremtidsfuldmagter og henviser til, 
at man bør oplyse herom, fx i nyhedsbrevet. Berit har desuden oplevet en borger, der er blevet 
tildelt blebukser, men undervejs får at vide, at hun har opbrugt sin kvote.  
 
Christina Thanning fra Døgnplejen har tilbudt at komme og fortælle om den palliative indsats 
den 26. september 2022. Seniorrådet takkede ja hertil.  
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Mødeleder ved ordinære møder i 2022 fremgår af nedenstående tabel. 
 

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 

30. Maj Lis Olsen 
8. august Inga Helver 

5. september Peter Møller 
26. september Jørgen Hansen 
31. Oktober Vicky Hansen 
28.  November Lars Boe 
   


