
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 

 
Til: Velfærdsudvalget 

Dato: 4. maj 2018 

 

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 8. maj 2018: 

 

 

Bem. til punkt nr. 40 

 

 

Budget 2019. Fagudvalgenes budgetproces – Handlingskatalog 

00.30.04-Ø00-38-18 
 

Ældrerådet har noteret sig, at Byrådet har besluttet, at udarbejde et samlet 
"Handlingskatalog" med forslag til budgetforbedringer på 30 mio. kr. i 2019 

stigende til 50 mio. kr. fra 2020 med henblik på, at der skal være råderum til 
politiske prioriteringer.  

Velfærdsudvalget skal oversende forslag til budgetforbedringer svarende til 

minimum 6,123 mio. kr. i 2019 og 10,205 mio. kr. fra 2020 og frem. 

Administrationen foreslår at øge udvalgets forslag til budgetforbedringer med 
yderligere 2,1 mio. kr. med henblik på at indfri besparelse vedrørende 

"Sammenhængende borgerforløb", der udestår fra tidligere budgetaftale. Det 

betyder, hvis udvalget godkender forslaget, at Velfærdsudvalget skal komme med 
spareforslag på 8,2 mio. kr. til 2019 budgettet. 

Administrationen har fremlagt et forslag på 14 områder med besparelser for kr. 
9.9 mio. kr. 

 

Ældrerådet tager kraftigt afstand fra de serviceforringelser for de ældre borgere i 
Frederikssund, som det administrative forslag lægger op til.  

Frederikssund Kommune ligger allerede i dag langt under gennemsnitsprisen for + 

60 årige for ældreservicen end resten af regionens – og hele landets kommuner. 

(se plancher fra fællesmødet mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet 3. april 
2018) 

Ældrerådet anbefaler, at velfærdsudvalget ikke lader punkterne, der handler om 

den daglige service, indgå i besparelserne. Det vil sige punkterne 004:Udfasning af 

ordningen for ledsagelse på plejecentre, 010: Nedlæggelse af cafe på Nordhøj, 
011: Nedlæggelse af den kommunale servicering af cafeen på Lundebjerggård og 

013: Reduceret serviceniveau på rengøring i eget hjem. 

Vedrørende Punkt 005 og 006 drejer det sig om centrale puljer til 

Klippekortordningen og Værdighedspuljen. Her foreslås det, for så vidt angår 
Klippekortordningen, at hele puljen på 3 mio. kr. spares ved overgang til 

bloktilskudsordningen i 2019, - og for velfærdspuljen foreslås en reduktion fra 9,1 
mio. kr. til 5,1 mio. kr. når puljen overgår til bloktilskudsordningen i 2020.  

Ældrerådet anbefaler, at der ikke spares på puljerne når de overgår til 
bloktilskuddet. For Klippekortordningen vil det give store serviceforringelse for 

borgere der bor på plejecentrene, hvor konsekvensen vil blive, at de ikke selv kan 
bestemme egne aktiviteter ”ud af huset”, og hermed vil forringe livskvaliteten 

væsentligt for de berørte borgere.  For Værdighedspuljen vil besparelsen få 

konsekvenser for forebyggelsen, udvikling af medarbejdernes kompetencer, som 
de blandt andet skal bruge ved indkørsel af den kommende akutfunktion. Dermed 

vil besparelsen kunne komme til at koste mere på andre serviceområder og vil kun 
betyde en besparelse på papiret. (se opgørelse over effekter punkt 45 på denne 
dagsorden) 

Ældrerådet tager nedlæggelse af 11 plejehjemspladser til efterretning. I det første 

oplæg var der lagt op til at alle 11 pladser skulle nedlægges på Nordhøj i Skibby. 
Ældrerådet henstiller til, hvis det er nødvendigt at nedlægge pladser, at det sker 

over hele kommunen med øje for at de 72 nye friplejehjemspladser alle bliver 
opført i Frederikssund bymidte. 

 

 



 

Bem. til punkt nr. 41 

 

 

Budgetopfølgning pr. 31. marts – Velfærdsudvalget 

Ældrerådet tager punktet til efterretning 

 

 

Bem. til punkt nr. 42 

 

 

Analyse af plejeboligbehov og plejeboligerne fysiske rammer 

Ældrerådet tager punktet til efterretning 

 

 

Bem. til punkt nr. 43 

 

 

Status på Attendos byggeri og samarbejdet med Attendo 

03.22.05-P20-1-16 
 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, men vil dog ikke undlade at 
opfordre til, at velfærdsudvalget lægger op til, at kommunens ansvar om tilsyn, 

der gælder både på drift og personer og ikke mindst på 

medarbejderkvalifikationer, tages dybt alvorligt. Ældrerådet opfordre derfor til, at 
der allerede forud for friplejehjemmets åbning er lagt en plan for de forskellige 

tilsyn, så vi sikre en løbende høj kvalitet i plejen. 

 

 

Bem. til punkt nr. 44 

 

 

Revurdering af venteliste til plejeboliger 

27.42.00-A00-2-18  
Ældrerådet taget revurderingen til efterretning. 

 

 

Bem. til punkt nr. 45 

 

 

Forbrug af værdighedspulje og vurdering af effekt af indsatser 

27.00.00-Ø34-7-17 
 

Ældrerådet vil godt kvittere for de gode resultater og effekter af projekterne fra 

værdighedspuljen. Ældrerådet ser med bekymring på at der fra 2020 lægges op til 

besparelser på værdighedspuljen og dermed nedlukning af projekterne. 

 

 

Bem. til punkt nr. 46 

 

 

Status på akutfunktionen i forhold til udmøntning af Sundhedsstyrelsens 
kvalitetsstandarder 

27.00.00-A00-115-17 

Ældrerådet tager status på akutfunktionen til efterretning 

 

 

Bem. til punkt nr. 47 

 

 

Sundhedsprofil 2017 

29.09.00-P05-3-17 
 

Ældrerådet tager Sundhedsprofilen til efterretning, men vil dog ikke undlade at 
bemærke, at det ser sløjt ud med sundheden i Frederikssund. 

 

 

Bem. til punkt nr. 48 

 

 

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

85.11.00-P20-8-18 

 

Ældrerådet tager status for Cura, socialområdet omsorgs- og journalsystem for 
ældre-, sundheds og socialområdet til efterretning. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lise Lotte Due  
Formand 


