
Til: Velfærdsudvalget
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 29. 
august.

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet d.3. september 2019:

Punkt Bemærkninger
72. Handleplan for 
værdighedspolitikken
27.00.00-A00-16-18

Ældrerådet er stadig ærgerlig over at 
værdighedspuljen er beskåret med 4 mill. kr., 
svarende til 43%. Det vil naturligvis få negative 
følger for den grundlæggende pleje og omsorg af 
vore svage ældre medborgere både på 
plejecentrene og for de borgere der stadig er 
hjemmeboende. Ældrerådet frygter, at en 
besparelse af denne størrelsesorden vil have 
konsekvenser for andre konti. Det er et helt 
forkert signal at sende, nu hvor antallet af ældre 
og især plejekrævende ældre er stærkt stigende.
Følgerne er jo så glimrende illustreret ved en 
sammenligning af de 2 bilag: Værdighedspuljen 
2018 - Evaluering af indsatser og Reduktion af 
værdighedspuljen 2020.

Ældrerådet er fortsat bekymret over, at man via 
værdighedspuljen ikke mere ønsker at finansiere 
kørsel til svage borgere i eget hjem, der har brug 
for kørsel til genoptræning. 
Administrationen har tidligere fået dokumenteret, 
at de svage borgere fravalgte genoptræning, da de 
skulle betale for kørslen og af den årsag blev det 
gratis igen. 
Ældrerådet er uenig i administrationen forslag om 
at man via værdighedspuljen hellere vil finansiere 
drift af omsorgscentrenes busser og ekstravagter i 
forbindelse med palliativ pleje, fremfor betaling af 
kørsel til svage borgere i eget hjem, som har brug 
for kørsel til genoptræning. 
Palliativ pleje uanset om det er ekstravagter må 
vel høre under den almindelige kommunale 
service, så borgerne kan blive smertebehandlet 
den sidste tid op mod døden

73. Procesplan for- og udkast 
til tilpasset Integrationsstrategi
15.40.00-P22-1-19

Ældrerådet har tidligere indgivet høringssvar og 
har ikke yderligere bemærkninger. 



Punkt Bemærkninger
74. Budgetopfølgning pr. 30. 
juni 2019 - VEL
00.30.14-Ø00-26-19

Et merforbrug på ældreområdet på 7,2 mio. der 
skyldes øget aktivitet, på bl.a. praktisk hjælp. Vi 
har noteret, at opfølgningen viser, at 
merforbruget er faldet siden sidste 
budgetopfølgningen på 0,3 mio. kr. vedrørende 
visiterede timer til personlig pleje og praktisk 
hjælp samt timer til sygeplejetimer og der er sket 
fald i forventningerne på 0,1 mio.kr til 
plejevederlag til pasning af nærtstående og et fald 
på 0,3 mio. kr. til udgifter til hospiceophold.
Der er stadig et mindre forbrug på 2,0 mio. på 
elever, det er ærgerligt, da der bruges mange 
vikartimer, hvilket flere elever kunne reducere.

75. 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.

76. MAD til hver DAG 
brugertilfredshedsundersøgelse 
2019
00.00.00-P05-1-19

Brugerundersøgelsen af Mad til Hverdag, har en 
lille svarprocent, hvilket muligvis ikke giver et 
realistisk billede af undersøgelsen.
Ældrerådet har bemærket, at der i svarene 
generelt udtrykkes stor tilfredshed blandt 
kommunens borgere med kvaliteten og mængden 
af den leverede mad. Det er også rart at 
konstatere, at de chauffører, der leverer maden til 
borgerne opleves som flinke og hjælpsomme. Det 
betyder meget for trygheden hos de 
hjemmeboende borgere.

På Ældrerådets vegne

Lise Lotte Due
formand


