
Til: Social og Sundhedsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 28.maj 
2019
Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d. 3. juni 2019:

Punkt Bemærkninger
54. Oplæg til reviderede 
rammebetingelser for 
søgning til § 18 puljen vedr. 
frivilligt socialt arbejde

27.15.12-S49-3-18

Oplæg til reviderede rammebetingelser for søgning til § 18 puljen 
vedr. frivilligt socialt arbejde.
 
Ældrerådet finder det godt, at frivillige foreninger, der er brugere, af § 
18 puljen, bliver inviteret til dialogmøde om de nye rammer.
Og vi håber ikke at økonomien for området beskæres.

55. Handicapforhold ved 
Frivillighedsstedet

27.15.12-P35-5-18
Ældrerådet erkender, at det er en væsentlig ting, at også 
handikappede borgere kan benytte alle kommunens faciliteter og at 
det derfor kan være nødvendigt at ombygge/flytte Frivillighedsstedet, 
selvom det koster rigtig mange penge i en tid, hvor kommunen fattes 
midler og pengene derfor måske kunne være anvendt bedre andre 
steder.

Når det ikke kan være anderledes finder Ældrerådet derfor, at det vil 
være fornuftigt at arbejde videre med planerne om at flytte 
Frivillighedsstedet til Lundevej 7, da de foreliggende planer om 
ombygningen af lokalerne på Østergade vil være ødelæggende for 
bygningens nuværende pæne facade.

Dog synes Ældrerådet, at de 2 skitserede mødelokaler er meget små. 
Der er ifølge tegningen kun plads til 8 personer i hver, hvor der i 
Østergade er plads til 10 - 12 personer i hvert af de 2 små 
mødelokaler. Desuden bør parkeringsforholdene på Lundevej tages 
med i overvejelserne i forbindelse med en eventuel flytning. Hvor vil 
deltagerne i aktiviteterne på Frivillighedsstedet i givet fald kunne 
parkere i nærheden??? 

56. Frivillige aktiviteter på 
omsorgscentrene

27.42.00-A00-4-19
Tages til efterretning



Punkt Bemærkninger
57. Budgetproces 2020-2023 
i fagudvalg

00.30.04-Ø00-121-18
Ældrerådet tager orienteringen til budgetprocessen til efterretning. 
Ældrerådet vil følge budgetarbejdet tæt og vil komme med 
høringssvar til det endelige budgetforslag.

58. Budgetanalyse for 
voksenhandicap

00.01.00-A00-9-19
Ældrerådet tager punkterne i kortlægningen af 
Voksenhandicapområdet til efterretning.

59. Status for ny 
klinikstruktur

29.15.00-A00-2-19
Ældrerådet tager orienteringen om den nye klinikstruktur til 
efterretning.

60. Status på 
Tandsundhedsplan 2018-
2021

29.09.04-A00-3-18

Ældrerådet tager orientering om status på Tandsundhedsplan 2018-
2021 til efterretning, og håber samtidig, at der bliver mulighed for at 
sikre tandlægedækning på alle klinikker alle ugens dage.

61. Frigivelse af anlægsmidler 
til renovering af 
Fjordlandskolens Tandklinik, 
afd. Skibby

82.18.00-P20-8-19

Ældrerådet har ikke yderligere kommentarer til punktet.

62. Forslag om lukning af 
Bofællesskabet Kongshøj Allé

27.00.00-A00-49-19

Kommunen anbefaler lukning af bofælleskabet med udflytning af de 4 
beboere (handicappede) i ugerne 36 – 38 i år.
 
Socialtilsynet har været på besøg, og de siger bl.a. at de fysiske 
rammer er meget nedslidte. Samtidigt er beboerne blevet tiltagende 
dårligere. Udover 1. diagnose er der nu tilstødt demens og 
psykiatriske lidelser, og det er en stor udfordring for personalet (trods 
opfyldning på uddannelse), at tilgodese de forskellige krav som denne 
udfordring kræver i husets små og intime rammer. Ligeledes har en 
enkelt af beboerne øget behov for støtte, og det har stor indvirkning 
på de andre beboere, idet der hver nat er besøg af hjemmeplejen (3 x 
hver nat mellem kl. 22- 06), det skaber uro og angst blandt de andre 
beboere.
 
Der er ikke oplyst hvor man vil flytte beboerne hen, men Ældrerådet 
anbefaler flytning, hvilket Ældrerådet forventer, vil ske under trygge 
rammer.

63. Kommissorium for 
Sundhedsuge 2020

29.00.00-P20-3-18

Kommissorium for Sundhedsuge
 
Der er kommet mange spændende forslag til en sundhedsuge.
Om den skal afholdes i uge 34 eller uge 41, er ikke så afgørende, 
men hvis de etablerede idrætsforeninger skal deltage, mener 
Ældrerådet at uge 41 er bedst.



Punkt Bemærkninger
64. Revideret procesplan for 
udarbejdelse af handleplan 
for udmøntning af Handicap- 
og psykiatripolitikken

27.00.00-G01-4-17

Tages til efterretning

65. Revision af 
kvalitetsstandarder 2020

27.00.00-A00-120-18
Ældrerådet kan anbefale at udkastet til Kvalitetsstandarden "Støtte til 
Voksne" er meget detaljeret og letlæselig. Det mærkes at "MAN" har 
gjort sig umage med at undgå fagsprog og indforståede termer - Fint 
arbejde.

66. Forslag til 
Sundhedsaftale 2019-2023

29.30.00-A00-8-19
Forslaget til Sundhedsaftale 2019-2023 er nu revideret og blevet 
både fokuseret og overskuelig. Ældrerådet bakker op om forslaget til 
Sundhedsaftalen.

67. Mål og rammer for en 
sammenhængende 
kommunal ungeindsats

54.00.00-A00-2-18

Ældrerådet har ingen kommentarer til mål og rammer for 
ungeindsatsen.

68. Delegering af udøvelse af 
kompetence i forhold til 
værgemålsansøgninger

27.00.00-A21-2-19

Administrationen beder om at flere end Centerchefen kan underskrive 
værgemål.

Ældrerådet er enige i, at det kan have uheldige tidsmæssige 
konsekvenser, at der kun er en person der kan underskrive 
værgemål.

Ældrerådet bakker derfor op om, at flere end Centerchefen kan 
underskrive værgemål for borgere på Ældreområdet.

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due
formand


