FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 - 12:30 i lokale F2 på Rådhuset

MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Hanne Vedersø
Rigmor Nielsen
Vibeke Davids Hansen
Erik Nielsen

Christian Heiberg
Ole Klenke
Bent Jakobsen
Jimmy Sarvad

Referat
1.

Orientering fra kommunen
v/ frivillighedskoordinatorer Lina Krarup Madsen og Mette Petersen
Nørregaard.
Lina og Mette præsenterede sig og fortalte om deres tidligere virke.
Deres ansættelse som frivillighedskoordinatorer er en udmøntning af
Handleplan for Ældre og sker via midler fra ældrepuljen.
De indgår i et tværkommunalt netværk af frivillighedskoordinatorer.
Tendensen i samfundet er øget medansvar og større velvillighed fra
borgernes side, hvilket smidiggør arbejdet med frivillighed.
I Frederikssund Kommune er der allerede etableret et godt samarbejde
med frivillige på omsorgscentrene, så koordinatorernes fokus ligger hos
hjemmeboende, ensomme ældre.
Linas og Mettes opgave er at skabe rammer og fremme samarbejdet
mellem kommunen og organisationer som fx Røde Kors, Ældresagen mv.
Enkeltpersoner med gode idéer og lyst til at udøve frivilligt arbejde kan
også være samarbejdspartner.
Det er ønskeligt, at flere går ind i det frivillige arbejde, og at medierne
vil fokusere på gode historier om frivillighed.
Der er stor fokus på faggrænser - hvad er den frivilliges opgave, og
hvad er personalets opgave. Lina og Mettes opfattelse er, at
medarbejdere er glade for den frivillige hjælp, der er til stede.
Der er blevet etableret en middagsklub på Nordhøj, et initiativ omkring
demensaflastning er i gang, og muligheden for samarbejde med
omsorgscentrene omkring udlån af busser og duocykler undersøges.
Hanne henviste til Socialstyrelses håndbog om forebyggelse på
ældreområdet, hvor der findes en masse gode idéer til indsatser, som
kan udføres af frivillige.
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Hanne oplyste også at Lina og Mette kan få indlæg i Ældrerådets
nyhedsbrev, som sendes til alle interesseorganisationer i Kommune.
Rigmor orienterede om madklubben i Jægerspris, som tidligere havde til
huse på De Tre Ege, men nu er flyttet til Lejrvej. De mødes hver tirsdag.
Rigmor opfordrede frivillighedskoordinatorerne til at besøge klubben.
Betina medbringer pjecen om frivillighed til næste Ældrerådsmøde.
2.

Godkendelse af dagsorden og referat fra 1.12.2014
Godkendt. Erik spurgte, om der var kommet svar på spørgsmålene i
referatet. Se kommentar under pkt. 3.

3.

Orientering fra formanden
v/ Lise Lotte Due

4.

•

Lise Lotte afventer svar fra Borgerservice vedr. brug af
selvbetjeningsløsninger, selvom man er fritaget for digital post.

•

Ældrerådet ønskede oplyst, hvad den resterende del af § 18
midlerne skal bruges til. Udvalgsformand Kasper Andersen
oplyser, at restpuljen kan søges individuelt.

•

AD Media har nu materiale til en 24 siders pjece, som skal
udarbejdes i samarbejde med Ældrerådet. Lise Lotte, Hanne og
Bent fortsætter i arbejdsgruppen.

•

Der er modtaget henvendelse fra CreativeMagic v/ Ole Larsen,
som tilbyder et foredrag "Hvad er hemmeligheden bag at huske
navne og hvorfor glemmer vi?". Lise Lotte gemmer henvendelse
til evt. senere brug.

•

Fællesmøder med de politiske udvalg drøftes på kommende
møde i Ældrerådet.

•

Ældrerådet ønsker at besøge omsorgscentrene i forbindelse med
afholdelse af deres møder. De vil gerne fordele besøgene over 2
år. Afdelingsleder Hanne Larsen, kontaktes for nærmere
planlægning.

•

Ældrerådet har ikke indgivet høringssvar til Sundhedsaftaler
2015 - 2018. Danske Ældreråd har indgivet høringssvar.

Økonomi
v/ Rigmor Nielsen
Regnskab for 2014 omdelte og gennemgået. Tilskud for 2015 afventes.
Der er generalforsamling på Elværket den 30. marts 2015, hvor bl.a.
vedtagelse af ændret afgifter er på dagsorden.

5.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Tolleruphøj afholdt møde den 9. december. Jimmy og Christian deltog
som observatører for henholdsvis Tolleruphøj og Haven. Det blev aftalt
at observatørtitlen ændres til Ældrerådsrepræsentanter.
Samme eftermiddag deltog Jimmy i julearrangement i Haven.
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Den 3. december deltog Hanne og Christian på Region Ældrerådsmøde.
Formand for Trafik- og miljøudvalget Jens Mandrup, orienterede om de
nye regler for bustrafik, lokalbaner, cykel og miljøpolitik.
Herefter var der orientering fra forretningsudvalget og fra Danske
Ældreråd v/ Hanne Vedersø.
Næste møde er den 12. marts 2015.
Folkebevægelsen mod ensomhed, hvor Hanne repræsenterer Danske
Ældreråd i koordinationsudvalget, har afholdt 4 møder, og der forventes
yderligere mødeaktivitet i januar. I uge 17 har Danmarks Radio fokus på
ensomhed.
Erik deltog på ekstraordinært bestyrelsesmøde i Hornsherred
almennyttige Boligselskab, hvor nuværende formand trak sig.
Næstformand Lise Bidstrup indtræder som konstitueret formand indtil
årsmøde i maj måned.
6.

Orientering fra fagudvalg
Dagsorden og bilag til samtlige fagudvalg, har kun været tilgængelige på
hjemmesiden i begrænset omfang.
Velfærdsudvalget
Orientering fra Hanne og Erik - møde den 15. januar 2015.
• Sag nr. 5 Orientering om modtagelse af flygtninge og
boligplacering.
Pr. 1. december 2014 har kommunen modtaget 61 flygtninge,
og yderligere 9 er på vej. De modtages i januar 2015 inden for
2014 kvoten. Kommunen har så modtaget 70 flygtninge for
2014. Udlændingestyrelsen har indtil den 1. februar 2015
muligheden for at sende flere flygtninge som en del af 2014
kvoten.
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•

Sag nr. 7 Status på digital post samt indsatsområder for
digitalisering i Borgerservice.
Frederikssund Kommune har 66,5 % tilmeldte til digital post,
9,5 % er fritaget for digital post, hvilket er på niveau med
lignende kommuner.
Fremadrettet ligger en opgave omkring digitale ansøgninger,
hvor borgere vil skulle søge om fritagelse ved hver ansøgning.
Borgerservice fastholder i den forbindelse samarbejdet med de
interne samarbejdspartnere på ældreområdet samt i Dag- og
døgnafdelingen, bibliotekerne og ved kvikskranken på rådhuset,
hvor det er muligt at få hjælp til ansøgningerne.

•

Sag nr. 8 Rehabiliteringsafdeling på Frederiks-sund Hospital Vision, faglighed og opholdstyper.
Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at:
1. Vision, formål og målsætninger godkendes.
2. Der gives en status for Rehabiliteringsafdelingen på
Velfærdsudvalgets møde i juni 2015.
3. Vision, formål og målsætninger sendes til høring i Ældrerådet
og Handicaprådet.

•

Sag nr. 10 Status for brug af Ældrepuljen 2014.
Sagens sendes til orientering og høring i Ældrerådet.

•

Sag nr. 11 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2015.
Forvaltningen har efter ansøgningsfristens udløb den 1.
november 2014 modtaget en ansøgning til § 18-puljen fra
foreningen Frivillige på omsorgscenter De Tre Ege, på 25.000 kr.
Foreningen søger om tilskud til sociale aktiviteter for beboerne
på De Tre Ege, og opfylder kriterierne for at modtage § 18
midler. På budgettet for 2015 vedrørende § 18 frivilligt socialt
arbejde, henstår 102.000 kr., der endnu ikke er fordelt til
aktiviteter.

Sundhedsudvalget
Orientering fra Jimmy og Ole.
• Sag nr. 4 Status på digital post samt indsatsområder for
digitalisering i Borgerservice.
•

Sag nr. 6 Godkendelse af forslag til sundhedsaftale 2015-2018
Der er ikke modtaget høringssvar fra Ældrerådet.

Fritidsudvalget
Orientering fra Ole.
• Sag nr. 4 Proces og borgerinddragelse for anvendelse af
skolebygninger, efter skolelukning i Ferslev.
Teknisk Udvalg
Orientering fra Bent og Christian.
• Sag nr. 9 Trafikplan - vision og temaer
Planprocessen startes med drøftelse af visionen for arbejdet i
udvalget. Administrationen fremlægger eksempler på visioner
fra andre kommuners trafikplanlægning og forslag til temaer for
trafikplanlægningen. Der afholdes borgermøder i form af
caféarrangementer den 19. og 20. januar 2015 kl. 19-21 i hhv.
Frederikssund og Skibby.
Uddannelsesudvalget
Ingen dagsorden tilgængelig på hjemmesiden.
Vækstudvalget
Ingen dagsorden tilgængelig på hjemmesiden.
7.

Indstilling af kandidat til bestyrelsen i Danske Ældreråd
Den 4. marts afholder Danske Ældreråd temadag med efterfølgende valg
af bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere.
Hanne genopstiller som kandidat til bestyrelsen.
Senest 20. januar skal der fremsendes indstilling, og en kort beskrivelse
af kandidaterne.
Ældrerådet i Frederikssund har 2 stemmer. Tilmelding til temadagen
tages op på næste møde i Ældrerådet.

8.

Næste møde
Mandag den 2. februar kl. 9.15, mødelokale F2 på Rådhuset.
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9.

Eventuelt
Lise Lotte opfordrer alle til, at kigge på kommende dagsordner for
Velfærdsudvalget inden afholdelse af Ældrerådsmøderne.
Ældrerådet ønsker en orientering om det videre arbejde i forbindelse
med analysen af ældreboliger i Skibby.
Indberetningsliste vedr. mødediæter m.m. omdeles på næste
Ældrerådsmøde.
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