
Til: Velfærdsudvalget

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune den 1. februar 2019

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 5. februar 2019:

Punkt Overskrift og kommentarer
Bem. til punkt 12 Sundhedspolitik 2015-2020 - status årsplan 2018 samt årsplan for 2019

29.09.00-P22-2-18
Ældrerådet har den 14. januar 2019 afgivet høringssvar til denne sag, hvor vi 
anbefaler der også arbejdes med underernæring hos voksne. 
Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger.

Bem. til punkt 13. Lukning af syv plejeboliger på Tolleruphøj

Ældrerådet finder, som tidligere meddelt, at det er trist, at kommunen har valgt at 
nedlægge 7 boliger på Tolleruphøj. Når det ikke kan være anderledes, mener 
Ældrerådet, at det er de rigtige boliger, man har valgt at nedlægge, idet de er 
temmelig nedslidte og har utætte vinduer. 
Ældrerådet forventer, at Frederikssund Kommune afsætter de nødvendige 
ressourcer til at bistå med flytningen, således at beboerne og deres pårørende 
bliver berørt mindst mulig heraf. 
Ældrerådet er dog fortsat undrende over, at der lukkes pladser når der er 
venteliste.

Bem. til punkt 14. Status på vikarforbrug 2017 og 2018 - plejeområdet
27.00.00-A00-1-19
Ældrerådet har tidligere påpeget det uheldige i at bruge 20% af budgettet på 
vikarer. Det er en dyr - og for borgerne ofte - dårlig løsning. Vikarerne har ikke 
samme viden om borgerne som det faste personale, hvilket ofte giver anledning til 
misforståelser og frustrationer hos såvel borger som hos vikar. Det er ligeledes 
bekymrende, at det er så svært at få faguddannet personale. Ældrerådet håber, 
at administrationen har ret i, at behovet for vikarer vil være faldende i 2019 og 
opfordrer til, at området følges nøje, idet vi gerne ser vikarbudgettet nedbragt til 
fordel for mere fast personale i såvel hjemmeplejen som på omsorgscentrene. 

Bem. til punkt 15 Orientering om servicepakken for 2019 i plejeboliger
27.00.00-A00-2-19
Velfærdsudvalget forelægges i denne sag indholdet af servicepakken for 2019 i 
plejeboligerne på kommunens omsorgscentre til drøftelse.
Ældrerådet forventer, at administrationen finder den bedst mulige servicepakke til 
beboerne til den bedst mulige pris.
Vi har observeret, at servicepakken er kr. 117,- dyrere på Nordhøj, hvor privat 
aktør tager sig af vasketøjet. Vi har ligeledes observeret, at det påtænkes at 
udliciterer vasketøjet på alle Omsorgscentrene. Vi må gå ud fra at servicepakken 
bliver billigere for beboerne, hvis nogle af opgaverne udliciteres! 

Ældrerådet anbefaler at der ikke sker udlicitering men i stedet ansættes 
husassistenter, der både ville kunne tage sig af vaskeopgaverne og også løse 
andre opgaver der ville kunne lette presset på manglen af SOSU-assistenter.

Ældrerådet er ligeledes opmærksomme på, at indtægterne på servicepakken er 
større end udgifterne. Vi forventer, at taksterne reguleres i forhold til de faktiske 
udgifter og at mindreforbruget indgår i de kommende beregninger.



Bem. til punkt 16. 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 vil godt gøre opmærksom på, at der skal være klare linjer om 
serviceopgaverne udføres efter Serviceloven, hvor der kan opkræves 
brugerbetaling eller efter Sundhedsloven, hvor alle serviceydelser er gratis.

Bem. til punkt 17 Meddelelser
00.01.00-G01-123-18

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due
formand


