Til: Social og Sundhedsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 1. februar
Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 4. februar 2019:
Punkt
Bem. til punkt 13.

Overskrift og kommentarer
Høring af sundhedsaftale 2019-2023
29.30.08-A00-2-18
Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og
almen praksis er et godt udgangspunkt for en aftale. Men, som Nordklyngen
beskriver i høringssvaret mangler aftalen generelt en konkretisering.
Aftalen er meget overordnet og bør beskrives mere konkret om indsatser og
ansvarsfordeling samt økonomi af de enkelte opgaver.

Bem. til punkt 14.

Forslag til proces for arbejdet med indsatser imod hjemløshed
27.00.00-P22-1-19
Da forslaget om arbejdet mod hjemløse drejer sig om meget få borgere, bakker
Ældrerådet op om administrationens forslag om, at hjemløseområdet tænkes ind i
processen for det handleplansarbejde, der igangsættes i regi af Handicap- og
psykiatripolitikken i løbet af foråret 2019. Ældrerådet bakker ligeledes op om, at
hjemløshed bliver et selvstændigt tema i handleplanen, frem for at der udarbejdes
en egentlig hjemløsepolitik.

Bem. til punkt 15.

Status på Fælles styregruppe for Tværsektorielle Sundhedshuse
29.30.00-P20-2-18
Ældrerådet i Frederikssund bakker op om etablering af et fælles tværsektorielt
sundhedshus på Frederikssund Sygehus, når hospitalsmatriklen i Frederikssund
lukker ved ibrugtagningen af Nyt Hospital Nordsjælland.
Med Sundhedshuse placeret i Helsingør og Frederikssund vil
transportudfordringerne være acceptable for de fleste ældre borgere i Regionen.
Ældrerådet forventer at der er klare linjer om, hvorvidt serviceopgaverne udføres
efter Serviceloven, hvor der kan opkræves brugerbetaling eller efter
Sundhedsloven, hvor alle serviceydelser er gratis.

Bem. til punkt 16.

Præsentation af Frivillighedsstedet
27.15.12-A00-2-16
Ældrerådet bakker op om det etablerede frivillighedshus. Det ligger centralt i
Frederikssund og er godt besøgt. Der er problemer med tilgangen for
handicappede, men da der foreligger en plan for ombygning, så problemerne kan
løses, ønsker Ældrerådet, at dette fremmes, så der er adgang for alle.
Ældrerådet anbefaler dog, at der laves tilgang for handicappede fra bagsiden af
huset, således at bygningens facade bevares.

Bem. til punkt 17.

På Ældrerådets vegne
Lise Lotte Due
formand

Meddelelser
00.01.00-G01-115-18

