
 

Til: Velfærdsudvalget 
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 2. maj. 
  

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 7. 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 2019 - 
VEL 

00.30.14-Ø00-26-19 

 

Merforbruget på Ældreområdet i 2019 var efter Ældrerådets 
mening forventelig, når sygeplejeopgaver flyttes fra hospitaler 
til kommuner. Det må alt andet lige betyde øgede udgifter til 
både sygepleje og praktisk hjælp, når borgerne udskrives fra 
hospitalet, før de er færdigbehandlede. Ligeledes må 
udgifterne til praktisk hjælp forventes at stige betragteligt i takt 
med at gruppen af borgere i kommunen, som er +80 år, stiger i 
årene fremover – også selvom de ældre borgere forventes at 
blive mere raske og selvhjulpne. 
Ældrerådet er forundret over, at det igen er nødvendigt at 
hente hjælp fra en ekstern konsulent for at få optimeret 
arbejdsgangene og foretaget effektiviseringer i 
ydelsespakkerne efter indførelse af CURA. Vi håber, at 
vedkommende kan komme op med løsninger, som giver de 
ønskede besparelser, så han/hun vil være sin løn værd. 
 

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 



Punkt Bemærkninger 

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 
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. Revision af 
kvalitetsstandarder 
for akutophold, 
ophold på 
korttidsplads og 
sygepleje 

27.00.00-A00-41-18 

 

Ældrerådet sætter pris på at, at der udarbejdes særskilte 
kvalitetsstandarder for Akutophold, kortidsophold og 
sygepleje. Det vigtigt, at de to lovgivningsområder behandles 
hver for sig, da kan være meget svært at sætte sig ind i love og 
paragraffer for, hvornår kommunen må opkræve 
brugerbetaling.  
Derfor er der behov for at klargøre at kvalitetsstandarden for 
akutophold er efter reglerne i sundhedsloven og 
kvalitetsstandarden for korttidsophold, (hovedsagelig) er efter 
reglerne i serviceloven. 
Det glæder Ældrerådet, at man i bilag D foreslår, at der ikke 
opkræves egenbetaling på korttidsophold jr Servicelovens § 84. 
- uagtet at der er muligt.  Ældrerådet mener dog, at det kræver 
en politisk drøftelse om det er lige her, der skal bruges ekstra 
penge, i disse økonomisk svære tider.  
 
Kommentarer til de enkelte kvalitetsstandarder: 
 - Akutophold bilag A: 
Ældrerådet foreslår at det tydeliggøres, at genoptræning med 
en genoptræningsplan efter sygehusophold (fx 
hofteoperationer) også er i målgruppen for et akutophold. 
Sundhedslovens § 140 om genoptræning efter 
hospitalsindlæggelse. 

- Kortidsplads bilag B: 
Ældrerådet foreslår at indsatsen ”Sundhedslovens § 140 om 
genoptræning efter hospitalsindlæggelse” udgår af 
Kvalitetsstandarden for kortidsplads og erstattes af 
”Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse 
forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en 
sygehusindlæggelse”, som det er formuleret i serviceloven. 
Egenbetaling er efter reglerne i serviceloven. 

- Korttidsplads bilag D: 
Ældrerådet kan ikke anbefale forslag til kvalitetsstandard for 
kortidsophold bilag D. Det er et sammensurium af ydelser efter 
de to lovgivninger og administrationen foreslår derfor, at der 



Punkt Bemærkninger 

ikke opkræves brugerbetaling efter serviceloven. 

 

48. Orientering om 
undersøgelse af 
brandforhold på 
plejehjem 

82.13.10-A00-1-18 

 

Ældrerådet ser med megen stor alvor på den ulykkelige 
hændelse, der er sket på plejehjemmet Tolleruphøj. 
Det er uforståeligt, at der ca. 20 år efter opførelsen er tvivl om 
byggeriets lovlighed og at bygningerne ikke er opført i 
overensstemmelse med reglerne for plejehjem.  
Ældrerådet skal opfordre forvaltningen til straks at få udredt 
denne forvirring.  
Vi deler opfattelsen af, at etablering af sprinkleranlæg er et 
krav, til afløsning af de midlertidige og tidskrævende tiltag, der 
er sat i værk.  

Ældrerådet opfordre ligeledes Forvaltningen til at undersøge 

om etableringen af anlægget kan fremskyndes. 

Ældrerådet ser gerne, at der kommer ekstra personale i aften 
og nattetimerne. 
 

 

49. Status på 
rekruttering af SOSU-
elever  
54.00.00-G01-1-19 

 

Ældrerådet tager status for elevoptag af SOSU elever for 2019 
til efterretning og ser det som en særdeles god og positiv 
udvikling at området fra 2020, jvf. den nye praktikaftale, får 
tildelt yderligere 30 SOSU elever. 

50. Ansættelse af 
unge i fritidsjobs på 
omsorgscentrene 

15.30.00-A00-1-19 

 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og medsender 
de bedste anbefalinger, idet ansættelserne foregår under 
betryggende forhold.  
Dog finder Ældrerådet, at der som fast procedure skal 
indhentes tilsagn fra både de unges forældre og skole.  
 

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-G01-123-18 

 

 

 

På Ældrerådets vegne 

 



Lise Lotte Due 

formand 
 


