
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 
 

Til: Social- og Sundhedsudvalget 

Dato: 3. maj 2018 

 

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 7. maj 2018: 

 

Punkt Overskrift og kommentar 

 

Bem. til punkt nr. 40 

 

 

Orientering om Novavis misbrugsbehandling 

27.03.00-A00-2-18 

Frederikssund Kommune har indgået en fire-årig kontrakt med Novavi, til 
behandling af borgere med alkohol- og stofmisbrug. På grund af et større antal 

behandlingskrævende personer end antaget i kontrakten, ansøger Novavi om en 

udvidelse af budgettet på 900.000kr. 

Ældrerådet anbefaler, at Novavis budget udvides med det øgede antal 
behandlingskrævende personer, og budgettet rettes til for de kommende år.  

Ældrerådet anbefaler ligeledes at, SSU får lavet en kommunal 

tilfredshedsundersøgelse af de behandlede personer. 

 

 

Bem. til punkt nr. 41 

  

 

Budgetopfølgning pr. 31. marts - Social- og sundhedsudvalget 

Ældrerådet tager punktet til efterretning 

 

 

Bem. til punkt nr. 42 

  

 

Budget 2019. Fagudvalgenes budgetproces – Handlingskatalog 
Pkt. 003 i handlingskataloget ”Lukning af livskilden”  

Ældrerådet indstiller til, at Livskilden som aktivitets og samværstilbud, ikke 

lukkes.   

 

 

Bem. til punkt nr. 43 

  

 

Handleplan for voksenområdet 

27.00.00-S00-2-17 

Ældrerådet tager orienteringen om handleplanen for voksenområdet til 

efterretning. Vi vil dog godt anbefale, at hvis nettobesparelse forbundet med at 
nedbringe tilgangen til midlertidige botilbud besluttes, og erstattes af tilbuddet af 

” Fastholdelse i egen bolig med støtte”, at der stadig vil være socialpædagogisk 

støtte alle døgnets timer.  

 

 

Bem. til punkt nr. 44 

  

 

Sundhedsprofil 2017 

29.09.00-P05-3-17 

Ældrerådet tager Sundhedsprofilen til efterretning, men vil ikke undlade at 

bemærke, at det står sløjd til med sundheden i Frederikssund. 

 

 

Bem. til punkt nr. 45 

  

 

Øget lukketid i tandplejen 

00.15.00-A00-14-17 

Ældrerådet har ingen kommentarer til lukketiderne på Tandklinikkerne. Vi kan 

dog ikke gennemskue om det får konsekvenser for den kommunale 
omsorgstandlæge. 



 

Bem. til punkt nr. 46 

  

 

Sundhedspolitikkens årsplan 2018 

29.09.00-P22-2-16 

Ældrerådet anbefaler indstillingen til fokusområderne til Sundhedspolitikkens 
årsplan. 

 

Bem. til punkt nr. 47 

  

 

Status på akutfunktionen i forhold til udmøntning af 

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder 

27.00.00-A00-115-17 

Ældrerådet tager indstillingen om status på akutfunktionen til efterretning, da 

der ikke på nuværende tidspunkt er noget nyt at forholde sig til. 

 

 

Bem. til punkt nr. 48 

  

 

Status for CURA – nyt omsorgs- og journalsystem for ældre-, 

sundheds- og socialområdet 
Ældrerådet tager punktet til efterretning 

 

 

 

 

 

 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lise Lotte Due 

formand 


