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Seniorrådet 

   

 

Dagsorden til møde 

Den 31. oktober 2022 kl. 9.00 Mødelokale F2, Rådhuset, Torvet 2   
 

MØDEDELTAGERE  

Lissi Gyldendahl 

Peter Møller 

Jørgen Hansen 

Lars Boe 

Vicki Hansen 

Lis Olsen 

Søren Holmgaard 

Anne-Mette Olsen 

Inga Helver 

 

Fraværende: Peter Møller 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

 

Referent Gitte Broberg Christiansen 

 

 Referat 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsordenen og referat fra den 26. september 2022 

Sagsfremstilling 

Indstilling: 

Dagsorden og referat godkendes 

Beslutning: 

Søren Holmgaard bad om at få punkter vedr. OK fonden og Gla:d træning på 

dagsordenen.  

Det blev aftalt, at punkterne sættes på til næste gang, og at Lissi Gyldendahl i 

mellemtiden skriver til udvalget, og spørger ind til, om det er korrekt, at Gla:d 

træningen er nedsat fra 10 til 2 gange. 

Dagsordenen godkendes herefter. 

 

Sag nr. 2  Orientering fra kommunen 

Sagsfremstilling 

Økonomien på Ældreområdet 

Afdelingsleder Christian Skov Hansen fra Økonomiafdelingen og 

Mie Helene Andresen, Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed 
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deltager under dette punkt. 
Indstilling: 

Drøftes 

Beslutning: 

Direktør Mie Andresen gennemgik budgettet for Omsorg og ældre 2023, på et 

overordnet niveau, da de 25 mio. der er tilført Ældreområdet endnu ikke er 

udmøntet til området. 

 

Har Seniorrådet et ønske om se budgettet udmøntet på de enkelte 

omsorgscentre, kan der aftales et yderligere møde. 

 

Materialet vedr. budget 2023, der blev vist på mødet, er vedlagt som bilag til 

referatet. 

 

Mie Andresen orienterede blandt andet om det forestående samarbejde, der 

skal skabes i de Sundhedsklynger, som nu er geografisk aftalt. 

Indførelsen af Sundhedsklynger var en del af forhandlingerne om regeringens 

udspil til en sundhedsreform. Sundhedsklyngerne skal skabe bedre 

sammenhæng på tværs af regioner, kommuner og almen praksis. 

 

Frederikssund kommune er en del af Sundhedsklynge Nord.  

Der er i budget 2023 overført 300.000 kr. som Frederikssund kommune har 

modtaget i 2022. Pengene skal Sundhedsklyngen bruge til at definere 

arbejdsopgaverne. 

 

Vedr. beløbet til plejeboligområdet i budget 2023, spurgte Seniorrådet ind til, 

hvorfor der er budgetteret med det samme beløb i 2023 og i de efterfølgende 

overslagsår, når den demografiske udvikling indikere, at der vil komme øget 

udgifter på området. 

 

Administrationen orienterede om, at der i budgettet er afsat økonomi til de 

265 plejeboliger, kommunen råder over i dag, og udgangspunktet er, at 

antallet er det samme i overslagsårene. 

Det er en politisk beslutning at ændre antallet af plejeboliger, og i tilfældet af, 

at antallet af plejeboliger øges, tages der højde for det, når kommunens 

lægger budgettet for det efterfølgende år. Det er et område der følges tæt af 

både politikere og administrationen. 

 

Frederikssund kommune har, i modsætning til flere andre kommuner, en 

automatisk demografireguleringsmodel, som følge af, at der kommer flere 

ældre. Det betyder, at vi kan bevare det samme serviceniveau på trods af, at 

der kommer flere ældre. 

Præmissen for demografireguleringsmodellen er den gennemsnitlige udgift for 

hjemmepleje og hjælpemidler ganget med antallet af ældre. Reguleringen 

bliver ikke nedskrevet, selvom der kan være en forventning om, at fremtidens 

ældre får en sund ældning og bliver mindre plejekrævende.   
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Rammebudgettet for Sygepleje bliver derimod ikke automatisk 

demografireguleret. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på om 

sygeplejeudgifterne følger udviklingen af sygeplejekrævende ældre. 

 

Seniorrådet spørger ind til behovet for flere plejeboliger i kommunen. Der er 

bekymring for at genåbningen af de 7 plejeboliger, der er taget højde for i 

budgettet, ikke er tilstrækkeligt. 

 

Administrationen oplyser, at ventelisterne til plejeboliger bliver behandlet i de 

politiske udvalg hver måned, og udviklingen følges tæt. Der er løbende 

politiske drøftelser om, mulighederne for kapacitet udvidelse i form af at bygge 

noget selv eller et yderligere friplejehjem. 

 

Sag nr. 3  Orientering v/formanden 

Sagsfremstilling 

Omsorg og Ældre udvalget besluttede på sidste møde, at forlænge 

Værdighedspolitikken til udgangen af 2024. 

Det tidligere Ældrerådet, var ikke udbredt tilfredse med indholdet i 

Værdighedspolitikken. 

Jeg foreslår, at vi på et Dialogmøde med Udvalget i starten af 2023, kommer 

med vores bud på indhold i en kommunal Ældrepolitik, der indeholder 

værdighedspolitikken. 
Indstilling: 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

Danske Ældreråds efterårskonference den 16. november i Odense. 

Indstilling: 

Beslutning: 

Jørgen Hansen deltager. 

 

Sag 3.1 Årshjul 

Sagsfremstilling 
Indstilling: 

Drøftes på mødet 

Beslutning: 

Opdateret Årshjul er udsendt. 

 

Sag 3.2 Årsrapport 

Sagsfremstilling 

Indstilling: 

Hvad skal årsrapporten indeholde? 

• Antal møder, høringssvar, dialogmøder, eksterne møder 

• Valg, Borgermøder 

• De største udfordringer på ældreområdet i 2022- fik vi løst nogle 

problemer? 
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Hvem skriver rapporten? 

Beslutning: 

Lissi skriver årsrapporten. 

 

Møde med borgmesteren 

Lissi orienterede om, at hun den 16. november skal holde møde med 

Borgmesteren og Bente fra Ældresagen. Det er aftalt, at de i det fora holder 

møde 1 – 2 gange årligt. Lissi har her mulighed for at bringe emner som 

Senorrådet måtte have for borgmesteren. 

Emner til mødet den 16. november er: 

• Omsorgscentrenes medarbejdere går ind i plejeboligerne, og henter 

hjælpemidler, medicin m.v., selv om der ikke foreligger en en 

skifteretsattest. 

• P-pladser ved Lundebjerggård haster 

• Klagesager 

 

 

Sag nr. 4  Økonomi v/kassereren Jørgen Hansen 

Sagsfremstilling 

Indstilling: 

Beslutning: 

Jørgen Hansen orienteret om, at der nok bliver en lille overskridelse af 

budgettet når årets sidste udgifter til blandt andet transport er afholdt.  

 

Sag nr. 5  Arbejds- og ad-hoc grupper 

Sagsfremstilling 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Lars, Inga og Anne-Mette, 

der skal afsøge mulighederne for at afholde lokale temamøder. 

Indstilling: 

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen 

Beslutning: 

Arbejdsgruppen ønsker at udsætte punktet til næste møde. 

Arbejdsgruppen skal afsøge mulighederne for at finde lokaler i kommunens 

bydele til afholdelse af temamøder. 

Temaemner kunne f.eks. være Seniorrådets arbejde, hvor der er mulighed for 

at stille Seniorrådet spørgsmål, og administrationen kunne inviteres til at 

deltage med forskellige indlæg. 

 

Sag nr. 6  Sager til høring 

Sagsfremstilling 

Udvalget Omsorg og ældre 

Udvalget Social og Sundhed 

Indstilling: 

Høringsforslag drøftes på mødet 

Beslutning: 

Høringssvarene blev gennemgået og tilrettet. Lissi sender de reviderede 
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høringssvar til administrationen. 

 

Sag nr. 7  Møder ældrerådsmedlemmer har deltaget i siden sidste møde 

Sagsfremstilling 

Tilbagemelding fra Pedershave 

Peter Møller: Peter deltog ikke i Seniorrådsmødet 

 

Tilbagemelding fra Solgården 

Jørgen Hansen: Har ikke deltaget i Solgårdens Beboermøde 

 

Tilbagemelding fra Tolleruphøj 

Anne-Mette Olsen: 

Anne-Mette har deltaget i et beboermøde på Tolleruphøj, hvor beboerne gav 

udtryk for, at de syntes, at den opvarmede mad er kedelig, og de var kede af, 

at alt vasketøj vaskes sammen på 60 grader. Det er hårdt for tøjet, og hvidt 

vasketøj bliver hurtigt gråt. 

 

Tilbagemelding fra De Tre Ege 

Inga Helver: 

Inga har deltaget i beboermøder på to forskellige afdelinger på De Tre Ege. 

Inga oplevede, at der var god stemning og var gjort noget ud af, at skabe fine 

rammer for mødet. Beboernes ønsker og holdninger vedr. mad, vasketøj 

besøgshund m.v. blev drøftet på møderne. 

 

Tilbagemelding fra Nordhøj 

Søren Holmgaard: Skal deltage i beboermøde på Nordhøj den 14. november. 

 

Tilbagemelding fra Attendo 

Vicki Hansen: 

Vicki har deltaget i 2 møder på Attendo. Der er ikke beboere med til disse 

møder. Vicki har spurgt ind til, hvorfor der ikke deltager beboere på møderne. 

Attendo mener ikke, at beboerne er friske nok til at deltage, hvilket Vicki 

stillede sig uforstående overfor, da hun kender flere af beboerne, der vil være 

i stand til at deltage. Attendo udtrykte, at i starten var det hensigtsmæssigt, 

ikke at have beboere med, men at det kan ændres på et senere tidspunkt. 

 

Der har været stor udskiftning på souschefniveau på Attendo. Der er i stedet 

ansat tre afdelingsledere, og der er en forventning om, at det vil give større 

stabilitet.  

 

Andre møder 

Tilbagemelding fra Danske Ældreråds Konference 11. oktober 2022 

Inga og Lis har deltaget i Danske Ældreråds konference. Materialet/plancherne 

fra dagen er vedhæftet referatet. 

 

Sag nr. 8  Orientering fra fagudvalgene 

Sagsfremstilling 
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• Plan og teknik v/Lars Boe 

Ingen bemærkninger 

• Klima, Natur og energi v/Anne Mette Olsen 

Vand-/oversvømmelsesspærring mellem Hundested og Rørvig kommer 

desværre ikke på dagsordenen på næste møde i Klima, Natur og 

energi. Der følges op på, hvornår punktet vil blive behandlet. 

• Børn, familie og forebyggelse v/Vicki Hansen 

Ingen bemærkninger 

• Job, erhverv og kultur v/Lis Olsen 

Ingen bemærkninger 

• Unge, fritid og Idræt v/Lars Boe 

Ingen bemærkninger 

• HAB: Lis Olsen 

Ingen bemærkninger 

 

Økonomiudvalg og Byråd v/Lissi og Peter 

Budget 2023 blev vedtaget af det samlede Byråd den 12. oktober 2022. 

Venstre er ikke med i budgetaftalen, men stemte for Budgettet. 

 

På Ældreområdet og Social- og Sundhed blev det aftalt: 

Sammen om ældreområdet 

Styrkelse af ældreområdet I de kommende år vil der ske en stigning i antallet 

af ældre medborgere i Frederikssund Kommune, og det er nødvendigt at sikre 

bæredygtige budgetter til området. Vi er derfor enige om at styrke 

ældreområdet og tilfører området 25 mio. kr. årligt – udover den demografiske 

udvikling og de øvrige initiativer i aftalen. 

 

Som et led i en værdig ældrepleje er vi også enige om at prioritere, at ældre 

borgere på omsorgscenter via en klippekortsordning og andre tiltag, fortsat 

kan tilvælge individuelle aktiviteter. Der prioriteres 2 mio. kr. årligt hertil 

indenfor de afsatte midler til området Samtidig ønsker vi, at der ses på 

muligheden for at etablere studie- og fritidsjob for unge på området og 

dermed tilbyde, at unge tidligt kan stifte bekendtskab med sundhedssektoren 

som kommende job- og uddannelsesområde.  

 

Flere pladser på omsorgscentrene  

Det stigende antal ældre betyder endvidere, at behovet for 

omsorgscenterpladser er stigende, hvorfor vi er enige om at afsætte yderligere 

midler til genåbning af syv tidligere omsorgscenterpladser på Omsorgscenter 

Tolleruphøj.  

 

Bedre fysiske rammer til rehabiliteringsafdelingen  

Forholdene for borgere, der indlægges på rehabiliteringsafdelingen på 

Frederikssund Hospital, skal forbedres. Vi har derfor afsat midler til at flytte 

afdelingen ned i stueetagen til mere attraktive lokaler og med mulighed for 

direkte adgang til udearealer.  

 

Rekruttering af social- og sundhedspersonale  
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Rekruttering af social- og sundhedspersonale er afgørende for at kunne løse 

opgaverne på ældreområdet og imødekomme stigningen i borgere med behov 

for pleje og omsorg. Vi har derfor også afsat midler til styrkelse af 

uddannelsen af social- og sundhedshjælpere og assistenter. Det er vigtigt, at 

elever i Frederikssund Kommune oplever god støtte under deres 

uddannelsesforløb og har mulighed for den nødvendige personlige udvikling. 

Det skal flere personlige praktikvejledere være med til at understøtte.  

 

Sammen om socialområdet  

Handicapområdet Vi er enige om at undersøge de rammer, der i videst muligt 

omfang kan understøtte Frederikssund Kommunes handicappolitik om det frie 

valg indenfor handicap- og psykiatriområdet. Det frie valg skal sikre, at 

borgerne kan modtage den hjælp, der bevilliges, og at borgeren selv skaber 

rammerne i eget liv.  

 

Tilfredsstillende borgerforløb  

Vi skal overordnet sikre, at kommunes drift inden for området er optimalt, at 

borgerne oplever et tilfredsstillende forløb med god vejledning (herunder en 

brugbar hjemmeside), og at medarbejderne har tilfredsstillende vilkår i forhold 

til at kunne gennemføre en ordentlig sagsbehandling. 

 

Indstilling: 

Tilbagemelding fra ovenstående 

Beslutning: 

Seniorrådet finder det kritisabelt, at blandt andet 2 mio. af de tilførte 25 mio., 

der er tilført området for at sikre bæredygtige budgetter, øremærkes til 

klippekortordningen. Lissi udfærdiger et høringssvar til udvalget. 

 

Sag nr. 9  Input til Nyheder, hjemmeside, Facebook og presse 

Lissi har opdateret hjemmesiden, og Peter har redigeret Facebooksiden. 

  

Sag nr. 10  Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

Sag nr. 11  Næste møde 

Den 28. november, mødeleder Lars Boe. 

 

 

 
 


