
 

Til: Social og Sundhedsudvalget 
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 2. maj. 
  

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 6. maj 2019: 

Punkt Bemærkninger 

44. Budgetproces 
2020-2023 i 
fagudvalg 

00.30.04-Ø00-121-18 

 

Økonomiudvalget har den 20.2.19 besluttet rammerne for det 
videre arbejde med budget 2020-2023 - herunder at et 
besparelseskrav endeligt fastlægges i juni måned og at dette 
som minimum udgør 15 mio. kr. 
Samtidig blev det besluttet, at der i alle fagudvalg skal pågå 
budgetrelaterede drøftelser på møderne i marts, april og maj. 

Ældrerådet vil følge processen tæt og tager centerchefens 
indstilling til efterretning 

45. Budgetopfølgning 
pr. 31. marts - Social- 
og Sundhedsudvalget 

00.30.14-Ø00-25-19 

 

Budgetopfølgningen giver anledning til en tillægsbevilling på 
9,8 mio. men da administrationen skriver, at det ikke er udtryk 
for manglende styring, tager ældrerådet sagen til efterretning. 
 

46. Status på 
økonomisk 
handleplan for Center 
for Voksenstøtte og 
Rehabilitering 

27.00.00-S00-1-18 

 

1) Ældrerådet ser frem til at erfare, hvorvidt administrationens 
forventning om en væsentlig nedbringelse af ventelisten til 
plejeboliger, når Attendo åbnes i juni 2019, holder stik. 
Ældrerådet ønsker at følge udviklingen i ventelisterne tæt og 
forventer at blive opdateret på udviklingen samtidig med 
Velfærdsudvalget. 
2) Udvidelse af kapaciteten på sygeplejeklinikerne anser 
Ældrerådet som en god ide for de borgere, som selv er i stand 
til at transportere sig derhen. Det ser ud til, at klinikken på De 
Tre Ege er væsentligt mere effektiv end de øvrige 2 klinikker. 
Kan der ske en erfaringsudveksling mellem klinikkerne, så alle 3 
bruger ”best praksis” 
4) Skærmbesøg er fint for de borgere, som behersker 
teknologien og som SUPPLEMENT til hjemmebesøg. 
5) Øget brug af dosispakmedicin kan være en god løsning for at 
mindske forgæves besøg hos borgerne i forbindelse med 
medicinhåndteringen. Dog skal udvalget være opmærksom på, 
at det er en form for BRUGERBETALING AF BAGVEJEN, idet 
Apotekerne tager sig rigeligt betalt hos kunderne for denne 
ydelse. 
Ofte er prisen for selve dosispakningen væsentlig højere end 
prisen på selve medicinen.  
6) Administrativ sammenlægning af ydelser efter serviceloven 
og sundhedsloven kan være fornuftigt, såfremt der til 
stadighed er stor opmærksomhed på, at ydelserne efter 
sundhedsloven er gratis for borgeren. Det skal således være 



Punkt Bemærkninger 

muligt i hvert enkelt tilfælde at identificere, hvilken lov ydelsen 
er tildelt efter, så der ikke opkræves brugerbetaling i strid med 
lovgivningen. 
7) Flytning af daghjemmet fra Østergården til Tolleruphøj er en 

god ide. Brugerne får bedre faciliteter og de ledige lokaler på 

Tolleruphøj udnyttes til noget fornuftigt. 

47. Rammer for 
samarbejdet omkring 
børn med særlige 
behov 

17.03.04-A26-1-18 

 

Ingen kommentarer 

48. Socialtilsyn 
Hovedstadens tilsyn i 
botilbud og 
bofællesskaber 2018 

27.57.00-K09-1-19 

 

Ingen kommentarer 

49. Tilsyn i aktivitets-, 
samværs- og 
beskæftigelsestilbud 
samt i friplejeboliger 
2018 

27.57.00-K09-2-19 

 

Ingen kommentarer 

50. En indgang til 
sundhedsvejledning 
og 
forebyggelsestilbud 

29.09.00-P20-2-18 

 

Sagen om sundhedsvejledning og forebyggelsestilbud 
forelægges Social-og Sundhedsudvalget til opfølgning. 
Ældrerådet tager sagen til orientering men gør opmærksom på, 
at det ikke fremgår af oplægget, hvad tidshorisonten er, hvis 
det vurderes, at borgeren skal tilbydes et fysisk 
møde/Sundhedssamtalen. Det fremgår kun, at borgeren ved 
kontakten, bliver tilbudt en tid på max 60 min. 
 

51. Ankestyrelsen 
statistik for 2018 

27.00.00-K03-1-19 

 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og er positive 

over, at opgørelsesprocenten er faldet på to ud af tre områder. 

52. Meddelelser 

00.01.00-G01-115-18 

 



Punkt Bemærkninger 

 
 

På Ældrerådets vegne 

 

Lise Lotte Due 

formand 
 


