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Referat fra møde den 19. august med rep. fra
sammenlægningskommunerne

Sted :
Skibby rådhus, mødelokale 3
Dag :
Fredag d. 19. august 2005
Tidspunkt: Kl. 9.30 - 11.30.
Deltagere :
Frederikssund:
Karl-Erik Bjerg
Hanne Handø
Jørgen Frederiksen
John Jensen
Jægerspris :
Jørgen Christensen
Verner Poulsen
Bent Puggaard
Asger Mansted
Slangerup :
Bent Saysette
Tove Schmidt Jensen
Skibby :
Lise Lotte Due
Randi M-L Jensen
Aage Johannisson
Lise Lotte Due bød velkommen og ønskede - efter præsentation af de
fremmødte - ændring i den udsendte dagsorden gr. brev med ønske fra
Projektgruppen Ældre og Sundhed om høringssvar vedr. sammensætning af
sammenlægningsældrerådet.
Dette blev vedtaget.
Dagsorden :
1) Sammensætning / antal af medlemmer i det nye sammenlægningsældreråd
2) Valg, hvordan samt tidsplan
3) Vedtægter
4) Økonomi
5) Evt. / andre emner

1.

Sammensætning / antal af medlemmer i det nye
sammenlægningsældreråd.
Den af projektgruppen foreslåede sammensætning vedtaget med

enighed.
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Valg, hvordan samt tidsplan.
Projektgruppen havde foreslået, at der udarbejdes en fælles

tidsplan for
valg samt at dette afholdes som brevafstemning.
Slangerup har haft godt resultat med urneafstemning
(brevstemmer ved fravær).
Jægerspris og Frederikssund har været tilfredse med hidtidige
brevafstemning, og i Jægerpris er urneafstemning problematisk
gr. deres valgsteder.
Skibby har haft nogen deltagelse ved urneafstemning.
Da der ikke kunne opnås enighed om valgform bør det være op til
de enkelte råd og deres kommuner ved valget i ultimo 2005,
hvorefter ældrerådet i den nye kommune fastlægger fremtidige
valg.
Konklusionen til høringssvaret blev, at valget ønskes som
brevafstemning i Frederikssund, Jægerspris og Skibby og i
Slangerup som urneafstemning.
Enighed om at valg skal ske i alle fire kommuner senest ved
kommunalvalg d. 15. november 2005.
3.

Vedtægter.
Slangerups formand havde været inviteret til møde i Hillerød
ældreråd, og havde derfra fremsendt vedtægtsforslag.
Uenighed om de nuværende råd skulle udfærdige vedtægter, men
man konkluderede at sammenlægningsældrerådet skal
udfærdige / vedtage deres vedtægter, men det vil være en hjælp
for et nyt råd, at et forslag ligger som akt og arbejdsredskab i
sagen, og at vedtægtsforslaget derfor skulle vedlægges
høringssvaret.
Derefter blev enkelte afsnit i vedtægtsforslaget gennemgået, bl.a.
blev navnet ældreråd / seniorråd diskuteret, og småfejl i ordlyd /
forståelse blev drøftet.

4.

Økonomi.
De fire råds tilskud og til hvilket brug de bhver givet af
kommunerne blev omtalt, men den fremtidige økonomi vides der
intet om.

Skibby Kommune - Referat fra møde den 19. august med rep. fra sammenlægningsko...

5.

Side 3 af 3

Evt. / andre emner.
I den nye lov om ældre og handicapråd skal handicaprådet være
selvstændigt råd.
Klagerådet skal vælges af det nye råd blandt deres medlemmer.
Det bliver nødvendigt med ”små lokale råd ” i de nuværende
kommuner.
Det er svært at få ældre til at stille op til valg i ældreråd i nogle
kommuner, men det er et håb at en ny storkommune kan
tiltrække flere, men det kan bhve problematisk gr. forskelligheden
i antal af ældre borgere i nuværende kommuner at få opstillere
med lyst til at deltage i arbejdet for ældre fra alle nuværende
kommuner, så der opnås deltagelse også fra yderområderne.
Mange opgiver på forhånd gr. indstillingen ”det nytter albgevel
ikke noget”. Der må agiteres for at synbggøre rådet.
Vigtigheden i at det nye råd deltager aktivt i samarbejdet med de
forskellige instanser, socialudvalg, hjemmepleje m.v., så alle
vigtige emner om ældre tages op og vurderes i rådet før beslutning
blev omtalt.
Her blev Kvabtetsstandarder nævnt som eksempel.
Der blev talt om, hvor de forskellig forvaltninger evt. skal placeres
i storkommunen. Det kan foretrækkes, at Ældrerådet får hjemsted
i den kommune, hvor Skole-, social- og sundhedsforvaltningen
placeres, men dette var der uenighed om grundet brug af IT,
telefon m.v.
Medlemmerne af Amtsældrerådet blev spurgt, om de mente dette
vil eksistere efter sammenlægningen, men det tror man ikke, da
der ikke er opnået større resultater ved dets arbejde.
Der blev nævnt enkelte områder i dets arbejde både med positivt
resultat men også hvor emner var faldet.
Ved spørgsmål om nogle af de fremmødte ville stille op ved valg
til rådet i Ny Frederikssund kommune var der nogen tilslutning.

Mødet blev afsluttet med, at det udfærdigede høringssvar blev
underskrevet af de fire formænd for afsendelse til kommunernes
socialforvaltning sammen med vedtægtsforslaget.

