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Seniorrådet 

   

 

Referat fra møde 

Den 8. august 2022 kl. 9.00, Rådhuset, Lokale F2, Torvet 2, 3600 Frederikssund    
 

MØDEDELTAGERE  

Lissi Gyldendahl 

Jørgen Hansen 

Lars Boe 

Vicki Hansen 

Lis Olsen 

Berit Stehr 

Anne-Mette Olsen 

Inga Helver 

 

Formand 

Kasserer 

Sekretær 

Referent: Mikkel Torp Bille 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

2. Orientering ved formanden 

2.1 Seniorrådets prioritering af mærkesager 

2.2 Fælles borgermøde den 29. august 2022 

2.3 Forslag til pjece om seniorrådets arbejde 

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. Eventuelt 

9. Næste møde 
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 Dagsorden 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 30. maj 2022 

Sagsfremstilling 

Indstilling: 
Dagsorden og referat godkendes 

Beslutning: 

Godkendt uden bemærkninger. 
 

Sag nr. 2  Orientering fra kommunen 

Seniorrådet har fået tildelt ny sekretær- Mikkel Torp Bille. 

Kl. 9.30 – 10.00. Centerchef Chalotte Bidsted orienterer om Sundhedshuset- Dybendal 

Kl. 11.30. Direktør Mie Helene Andresen kommer og hilser på! 
Sagsfremstilling 

Indstilling: 

Beslutning: 

Charlotte Bidsted måtte melde afbud pga. sygdom. 

 

Mie introducerede sig selv og stod til rådighed for spørgsmål.  

 

Mie kortlagde budgetprocessen. Seniorrådet mener, at de som folkevalgt enhed med tavshedspligt bør 

inddrages tidligere i budgetprocessen, og ikke holdes uden for til budgetmaterialet offentliggøres. Mie 

anbefalede, at Seniorrådet udtrykker dette overfor Byrådet.  

 

Seniorrådet efterspurgte adgang til en detaljeret oversigt over budgettet, der går ned på 

institutionsniveau. Det blev aftalt, at Mie og en repræsentant fra Økonomiafdelingen på mødet den 31. 

oktober 2022 vil komme og forklare budgettet på ældreområdet.  
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Sag nr. 3  Orientering v/ formanden 

Sagsfremstilling 

Den 21. juni indgik en række partier i Folketinget en aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på 

ældreområdet. Syv kommuner har allerede indgået velfærdsaftaler og er blevet sat fri af alle statslige 

regler på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet med undtagelse af få udvalgte hegnspæle, 

mens de samtidig har forpligtiget sig til at gøre op med unødige lokale regler og krav. 

Parterne er enige om at invitere alle landets kommuner til at indgå velfærdsaftaler. 

Ligesom i de eksisterende velfærdsaftaler frisættes kommunerne på ét område. Derudover vil 

kommunerne blive fordelt ligeligt på tværs af de forskellige områder, så chancerne for at finde flest 

gode løsninger øges. Det er afgørende, at kommunernes egen motivation tages i betragtning i 

fordelingsprocessen. 

Ambitionen med og retningen for velfærdsaftalerne og en kommende ældrelov er således den samme. 

Borgerne skal i centrum for plejen, og der er et ønske om at tænke i nye løsninger i ældreplejen med 

plads til medarbejdernes faglighed og med så få regler og dokumentationskrav som muligt. 

Erfaringerne fra de nuværende velfærdsaftalekommuner vil anvendes aktivt i arbejdet med 

ældrelovsprocessen. 

Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at kommunerne forpligtiger sig til i videst muligt omfang 

at søge tilslutning i deres respektive kommunalbestyrelser til at fjerne kommunal regulering og 

dokumentationskrav mv. på ældreområdet. Aftalepartierne opfordrer kommunalpolitikerne i 

kommunerne til at støtte op om dette. 

Udgangspunktet for velfærdsaftalerne er, at der gives frihed fra de bestemmelser i serviceloven, der 

primært vedrører ældre og reglerne i friplejeboligloven under social- og ældreministerens ressort. 

Aftalepartierne er enige om, at kommuner, plejehjem og hjemmeplejen så vidt muligt skal frisættes 

herfra. Det bemærkes, at bestemmelserne i serviceloven finder anvendelse for alle mennesker med 

nedsat funktionsevne uanset alder, det vil sige også på handicapområdet og for mennesker med 

psykiske lidelser. For at sikre, at det alene er ældreområdet, som indgår i velfærdsaftalerne, foretages 

en negativ afgrænsning, således at en borger ikke er omfattet af velfærdsaftalerne på ældreområdet, 

hvis den pågældende ud over de typer 3 af hjælp, som er omfattet af velfærdsaftalerne, tillige 

modtager typer af hjælp, der primært gives til mennesker med handicap og psykiske lidelser. 

 
Indstilling: Seniorrådet drøfter mulighederne i aftalen. 

:// aftalen vedlagt 

Beslutning: 

Forløbspakker i forhold til gigt og faldskader kan være et godt værktøj og bør sættes på den politiske 

dagsorden.   

 

Det er afgørende at borgernes rettigheder fortsat opretholdes i de tilfælde kommunerne sættes fri. 

 

Aftale omkring sundhedsklynger fremsendes af Lissi.  

 

Seniorrådet vil bede administrationen om at blive orienteret om de ændringer, som Frederikssund 

Kommune eventuelt foretager som følge af aftalen.  
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Sag nr. 3.1 Seniorrådets prioritering af mærkesager. 

Sagsfremstilling 

Seniorrådet afholdt en ½ dags konference den 23. juni 2022, hvor vi drøftede seniorrådets 

prioriteringer af mærkesager.  

De største udfordringer på ældreområdet lige nu: 

1. Flere ældre 

2. Mangel på medarbejdere 

3. Flere kommunale sundhedsopgaver.                                                              

Vi drøftede prioriteringerne ud fra Danske ældreråds mærkesager, se vedlagte notat. 

 
Indstilling: 

Prioriteringerne skal ses som et udkast og skal løbede drøftes 

:// oversigt over forslag til prioriteringerne vedlagt 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at relevante udvalgsformand inviteres til deltagelse i seniorrådsmøde vedr. 

udbredelse af nye boformer til ældre. 

 

Sag nr. 3.2 Fælles Borgermøde den 29. august kl. 14-16 på Elværket.  

Der er lavet aftaler med Formand for regionsudvalget Det nære sundhedsvæsen, Karin Friis Back og 

udvalgsformand for Omsorg og ældre der begge skal holde oplæg på mødet. 

Hvem deltager? 

Indstilling 

Beslutning: 

Der er blevet indkøbt nyt simkort til Seniorrådets telefon med nummeret 50145156. Vicky administrerer 

telefonen og modtager tilmeldinger til borgermødet herpå, mens Ældre Sagen administrerer 

tilmeldinger via mail. Der annonceres i avis og Facebook med mailadresse og SMS til tilmelding.  

 

Alle Seniorrådets medlemmer deltager i borgermødet.  

 

Sag nr. 3.3 Forslag til pjece om Seniorrådets arbejde 

Sagsfremstilling 

Forslag vedlagt 

Indstilling 

Beslutning: 

Pjecen blev godkendt til tryk og uddeling på Jazzfestivalen. Det blev besluttet, at der skal trykkes 200 

stk. Jørgen forestår tryk heraf, enten på biblioteket eller ved trykkeri.  

 

Listen med oversigt over, hvem der skal stå og dele pjecer ud, hvornår fremsendes af Lissi.  
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Sag nr. 4  Økonomi v/ Kassereren Jørgen Hansen 

Sagsfremstilling 

Kassereren har bedt om at få en drøftelse af budget 2022, da vi har forbrugt posten til borgermøder 

og møder. 

Indstilling: 

Budgettet drøftes. 

:// Budget 2022 vedlagt 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at Lissi laver et udkast til budget for kurser og konferencer sådan, at budgettet 

bliver retvisende.   

 

Sag nr. 5  Sager til høring 

Sagsfremstilling  

Indstilling: 

Beslutning: 

Det er vigtigt, at der gives plads til ændringer i høringssvarene, ligesom ændringer skal kunne drøftes i 

Seniorrådet.  

 

Høringssvarene blev drøftet og tilrettet.  
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Sag nr. 6  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 følger den aktuelle udvikling på Pedershave, herunder personalesituationen og udskiftning i 

ledelsen.  

 

Tilbagemelding fra Solgården 

Jørgen berettede, at han har deltaget i møde med områdeledelsen og beboerne.  

 

Lissi har modtaget en klage vedrørende Solgården og henvist borgeren til ledelsen, der har afholdt 

møde med borgeren.  

 

Seniorrådet opfordrer til, at der afholdes beboer-pårørendemøder på alle omsorgscentrene. Dette 

bringes op på næstkommende dialogmøde. 

 

Tilbagemelding fra Tolleruphøj 

Anne-Mette har deltaget i møde med ledelse og beboere. Mødet foregik umiddelbart efter servering af 

mad og forskellige emner blev drøftet. Blandt andet viste en af borgerne sine tatoveringer.  

 

Tilbagemelding fra De Tre Ege 

Inge har været til møde med ledelsen og efterfølgende beboermøde en eftermiddag. Der blev serveret 

kage og kaffe samt introduktion af deltagerne. Maden blev drøftet, ligesom der blev givet udtryk for, at 

der mangler personale. Der var god stemning omkring mødet. 

 

Tilbagemelding fra Nordhøj 

Berit har været til møde på Nordhøj med beboerne. Der blev drøftet forskellige emner, bl.a. at der var 

etableret en madklub, da en beboer ikke mener, at maden fra MAD til hver DAG smager af noget. Der 

var ansat en ung ufaglært mand, som beboerne var meget begejstrede for.  

 

Tilbagemelding fra Attendo 

Vicki har været til bruger-/pårørendemøde på Attendo. Der er stadig udfordringer hos Attendo, som 

det arbejdes på at løse. Bruger-/pårørenderådet var generelt tilfredse, men Vicki oplever også 

utilfredse pårørende. 

 

Andre møder 

Vicki og Lissi har været til møde i styregruppen. 

Peter og Lissi skal på gratis kursus i kommunal økonomi. 
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Sag nr. 7  Orientering fra andre 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: 

Der var ikke noget at berette fra de andre fagudvalg.  

 

Sag nr. 8  Input til Nyheder, hjemmeside, Facebook og presse 

Sagsfremstilling 

1’ Nyhedsbrev er udsendt 

Indstilling: 

Drøftelse af Nyhedsbrevet 

 

Beslutning: 

Facebooksiden fungerer ikke efter hensigten. Dette drøftes med Peter, som har fået siden oprettet. 

 

Nyhedsbrevet skal være korte meddelelser om, hvad der sker i kommunen. Det skal afklares, hvor 

nyhedsbrevet skal publiceres. Dette afklares på næste møde i Seniorrådet. 

 

Sag nr. 9  Eventuelt 

Inga og Anne-Mette deltager i møde arrangeret af Faglige Seniorer, som afholdes i Helsingør. 

 

Det er en udfordring, at nogle borgere har en oplevelse af, at de ikke kan klage over rengøring af frygt 

for, at hjælpere eller leverandør bliver sure, og derfor ikke længere kan få leveret deres støtte. 

Borgerne kan eventuelt gøres opmærksomme på, at der er frit valg af leverandør, hvorfor de altid kan 

få en anden leverandør, hvis de ikke er tilfredse med den nuværende.  

 

Sag nr. 10  Næste møde 5. september kl. 9.00 

 

 

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 
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Dato Måned Mødeleder 

30. Maj Lis Olsen 

8. august Inga Helver 

5. september Vicki Hansen 

26. september Berit Stehr 

31. Oktober Peter Møller 

28.  November Jørgen Hansen 

   

 


