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66. Høringssvar fra rådene om oprettelse af et Demensforum

Åbent - 29.00.00-G01-27-18

Overskrift

Høringssvar fra rådene om oprettelse af et Demensforum

Resumé

Sagen behandler et beslutningsforslag fra Rådmand Balder Mørk Anders om oprettelse af et Demensforum. 
I første behandling af forslaget blev det indstillet, at forslaget frafaldes. Udvalget besluttede at sende sagen i 
høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig stillingtagen.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at det fastholdes, at beslutningsforslaget forkastes.
 
Balder Mørk Andersen indstiller at beslutningsforslaget tiltrædes.
 
Til den videre sagsbehandling vil bilag 1 indgå som mødesag og den aktuelle mødesag fremgå som bilag.

Indstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at det fastholdes, at beslutningsforslaget forkastes.
 
Balder Mørk Andersen indstiller at beslutningsforslaget tiltrædes.
 
Til den videre sagsbehandling vil bilag 1 indgå som mødesag og den aktuelle mødesag fremgå som bilag.
 

Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget behandlede på mødet den 9. april 2018 et beslutningsforslag fra Rådmand 
Balder Mørk Anders om oprettelse af et Demensforum, sag nr. 34. Udvalget besluttede at sende sagen i 
høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig stillingtagen. Sagen er vedlagt som bilag 1.
 
Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet, og svarene er vedlagt som bilag 2 
og 3.  
 
 
 
Ældrerådets høringssvar

 
Forvaltningens bemærkninger
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Ældrerådet kunne godt tænke sig at 
høre, om der eksisterer kommuner i 
Danmark, der har oprettet et 
demensforum, og hvilke erfaringer der 
er fra sådanne kommuner.  

Ældrerådet er enige med forvaltningen 
i, at der allerede eksisterer en række 
netværk og initiativer, der ved siden af 
Ældrerådet støtter og kan bruges af 
demente og deres pårørende. 

Men er erfaringerne gode i andre 
kommuner, vil Ældrerådet ikke ‘vende 
tommelfingeren ned’.

Forvaltningen har rettet henvendelse til Alzherimerforeningen. Det 
har ikke været muligt at få indblik i andre kommuners oprettelse af 
Demensforum samt erfaringer heraf. På den baggrund er det ikke 
muligt at redegøre for hvilke eller hvor mange kommuner, der har 
oprettet et Demensforum. 
 
Det kan ikke udelukkes, at etablering af et Demensforum kan 
være en mulighed for Frederiksberg Kommune på sigt. Derfor vil 
forvaltningen følge udviklingen og holde øje med andre 
kommuners erfaringer.  
 
 

 
Handicaprådets høringssvar

 
Forvaltningens bemærkninger

Handicaprådet er vidende om, at 
Ældrerådet i forvejen følger området 
tæt, og Handicaprådets 
brugerrepræsentanter har naturligvis 
fuld tillid til Ældrerådets arbejde og til, at 
Alzheimerforeningen i samarbejde med 
dette, vil kunne informere og have 
indflydelse i mindst samme omfang, 
som hvis et Demensforum blev nedsat.
 
Brugerrepræsentanterne finder det 
således ikke nødvendigt med et sådant 
forum, og stiller sig gerne til rådighed, 
hvis det skulle blive nødvendigt med 
særlige indsatser for borgere med dette 
alvorlige handicap, såfremt andre fora i 
kommunen ikke allerede er 
opmærksomme på en speciel vinkel.

Handicaprådets høringssvar ligger i tråd med forvaltningens 
vurdering om, at det et Demensforum vil kunne bidrage til i 
forvejen bliver varetaget og dækket i Frederiksberg Kommune.
 

 
Forvaltningen vurderer, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet ikke giver anledning til at 
genoverveje forslaget om oprettelse af et Demensforum. Forvaltningen holder sig fortsat orienteret inden for 
demensområdet fx via Demensalliancen, som arbejder for demensvenlige kommuner, samt følger 
udviklingen i andre kommuner. I tilfælde af at andre kommuner opnår positive erfaringer med demensfora, vil 
relevante aktørerer blive underrettet og inddraget. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget d. 4. juni 2018, Magistraten den 13. august 2018, Kommunalbestyrelsen den 
27. august 2018. 
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Historik

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet d. 4. juni 2018:
Ældre- og Omsorgsudvalget indstiller, at det fastholdes, at beslutningsforslaget forkastes.
 
Balder Mørk Andersen indstiller at beslutningsforslaget tiltrædes.
 
Til den videre sagsbehandling vil bilag 1 indgå som mødesag og den aktuelle mødesag fremgå som bilag.
 
Indstilling den 4. juni 2018:
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at det fastholdes, at forslaget frafaldes. 

Bilag

 Bilag 1: Forslag om oprettelse af Demensforum 090418
 Bilag 2: Høringssvar fra Ældrerådet
 Bilag 3: Høringssvar fra Handicaprådet

 

Bilag/Punkt_66_Bilag_1_Forslag_om_oprettelse_af_Demensforum_090418.pdf
Bilag/Punkt_66_Bilag_2_Aeldreraadet__hoeringssvar.pdf
Bilag/Punkt_66_Bilag_3_Handicapraadet__hoeringssvar.pdf
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