Til: Social og Sundhedsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 28. marts
Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 1. april 2019:
Punkt

Overskrift og kommentarer

Bem. til punkt 31.

Overførsel 2018 - Social- og Sundhedsudvalget
00.30.14-Ø00-8-19
Dette punkt drejer sig om overførsler vedrørende overforbrug og tilførsler af midler
i forbindelse med regnskab 2018. Ældrerådet tager det til efterretning.

Bem. til punkt 32.

Regnskab 2018 - Social- og Sundhedsudvalget
00.30.14-Ø00-8-19
Budgettet for social og sundhedsudvalget blev i 2018 nedskrevet med 5,3 mio.kr.
og viser ved afslutningen af året et årsresultat på - 20,4 mio.kr.
Ældrerådet mener, at man skal undgå så stor en underbudgettering, da det er med
til at sløre billedet af, hvor mange penge der er til rådighed det enkelte år.

Bem. til punkt 33.

Budgetproces 2020-2023 i fagudvalg
00.30.04-Ø00-121-18
Ældrerådet afventer rapporten der kommer efter budgetseminaret i juni måned. Vi
vil på den baggrund afvente budget udmeldingerne fra udvalgene.

Bem. til punkt 34.

Demografiberegninger - Budget 2020
00.30.00-Ø00-1-19
Ældrerådet tager orienteringen om en teknisk reduktion af tandplejen på 0,5 mio.
kr. til efterretning.

Bem. til punkt 35.

Procesplan for revidering af rammebetingelser vedr. Frivilligt socialt
arbejde §18
27.15.12-S49-3-18
Ældrerådet synes det er OK med bevilling af midler til aktiviteter med egenbetaling,
såfremt det betyder, at flere ansøgninger kan imødekommes – at midlerne kan
bevilges til flere kulturelle aktiviteter for svage ældre.
Ældrerådet tager procesplanen til efterretning.

Bem. til punkt 36.

Handicapforhold ved Frivillighedsstedet
27.15.12-P35-5-18
Ældrerådet bakker op om det etablerede frivillighedshus. Det ligger centralt i
Frederikssund og er godt besøgt.
Ældrerådet anbefaler dog, at der laves tilgang for handicappede fra bagsiden af
huset, således at bygningens facade bevares. Huset er bevaringsværdigt og det vil
være en skam at ændre på facaden. Hvis dette ikke er muligt foreslår Ældrerådet at
man afdækker alternative egnede og centralt placering af Frivillighedscentret.

Bem. til punkt 37.

Procesplan for udarbejdelse af handleplan 2020 for udmøntning af
handicap- og psykiatripolitikken
27.00.00-G01-4-17
Ældrerådet er enige i administrationens forslag til tids- og procesplan for
udarbejdelse af handleplan til udmøntning af handicap- og psykiatripolitikken samt
forslag til initiativer.

Bem. til punkt 38.

Bem. til punkt 39.

Godkendelse af retningslinjer for bruger- og pårørenderåd i kommunens
dagtilbud
27.00.00-A00-84-16
Ældrerådet tager retningslinjerne for bruger- og pårørenderåd i kommunens
dagtilbud, med de foreslåede ændringer til efterretning.
Orientering om Hjertepiloterne
29.00.00-A00-4-19
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Rådet er forbavset over, at Region Hovedstaden ikke, i lighed med andre regioner,
har aftale med Hjertepiloterne om viderebringelse af oplysninger fra Akuttelefonen
om borgere, der får hjertestop.

Bem. til punkt 40.

Status for Cura Social - nyt journalsystem på socialområdet
85.11.00-P20-8-18
Ældrerådet finder det bekymrende med de mange fejl og mangler der er/har været
med implementeringen af systemet på ældreområdet og imødeser, at nogle af de
fejl er rettet og kan undgås på socialområdet.

Bem. til punkt 41.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed 2018
29.09.20-K00-1-19
Ældrerådet vil gerne udtrykke tilfredshed med at der bliver udført tilsyn for
patientsikkerheden. Boenheden på Parkvej har fået påbud da en række
målepunkter ikke var opfyldt. Tilsynet har givet påbud om at sikre forsvarlig
medicinhåndtering og tilstrækkelig journalføring samt at sikre udarbejdelse og
implementering af tilstrækkelige instrukser.
Ældrerådet venter på opfølgning, hvor påbuddene er rettet.

Bem. til punkt 42.

Meddelelser
00.01.00-G01-115-18

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due
formand

