
Til: Social og Sundhedsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 
29.august 2019

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d.2. september 2019:

Punkt Bemærkninger

83. Handleplan 2020: 
Plan for 
botilbudsområdet
27.00.00-A00-61-19

Social-og Sundhedsudvalget skal drøfte udkast til Handleplan 
2020 for botilbudsområdet.
Ældrerådet ser med tilfredshed, at Handicaprådet involveres i 
processen og har derfor ingen bemærkninger til sagen.

84. Forslag om 
udfasning af 
Bofællesskabet 
Nordmandshusene
27.00.00-A00-60-19

Ældrerådet har ingen kommentarer til udfasningen af 
Bofællesskabet Nordmandshusene, da vi forventer at 
pårørende og Handicaprådet følger sagen tæt.

85. Plan for 
Sundhedsplejens 
indsatser
29.12.00-G01-1-18

Ingen kommentarer, da det ligger uden for Ældrerådet 
opgaveområde.

86. Budgetopfølgning 
pr. 30. juni 2019 - 
Social- og 
Sundhedsudvalget
00.30.14-Ø00-25-19

Ældrerådet tager Budgetopfølgningen pr. 30. juni til 
efterretning, med forventninger om der ikke sker 
begrænsninger resten af året trods merudgifter nu på en del 
områder.

87. Budget 2020 - 
Foreløbigt takstark
00.30.04-Ø00-138-18

De fleste takstpriser på Ældreområdet kendes eller er fastsat af 
lovgivningen. Mest interessant bliver prisen på tøjvask. 
Ældrerådet forventer at prisen fastholdes på DKK 51,00, når 
den har været i udbud, ellers er der ingen mening i at lade 
private tage over.
Ældrerådet har noteret sig, at taksten til transport i forbindelse 
med genoptræning og vedligeholdende træning efter 
serviceloven er blevet finansieret af værdighedspuljen siden 
den blev indført. Ældrerådet anbefaler, at taksten igen 
finansieres af servicebudgettet efter at 4 mio. kr. af 
værdighedsmidlerne er overgået til det almindelige budget.



Punkt Bemærkninger
88. Høring: Sammen 
om Psykiatriens 
Udvikling
00.17.00-G01-20-19

Ældrerådet er enig i administrationens høringssvar angående 
Psykiatriens udvikling 2020 –2022. Med den tilføjelse at 
samarbejdet mellem psykiatrisk afdeling og læge skal have høj 
prioritering.

89. Status på 
Rådgivningshuset
27.03.00-A00-1-18

Rådgivningshuset gør tilsyneladende en god indsats.
Det er dog svært at vurdere da der ikke er oplysninger om, 
hvor mange ressourcer der bruges.
Det er jo vigtigt med de oplysninger, hvis man skal vurdere om 
det er en succes.

90. Ombygning og 
modernisering af vest-
længen på AKU-center 
Højagergaard
27.54.00-A00-1-19

Ombygning af vest-længen på Højagergård virker meget 
fornuftigt.
Da fonden finansierer ombygningen, er det uden udgifter for 
kommunen.

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due
formand


