
 

Til: Social- og Sundhedsudvalget 
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 29. 
oktober 2020  
Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet den 2. november 2020 

Punkt Bemærkninger 

104. Retningslinjer for 
det gode samarbejde med 
pårørende 

27.00.00-P22-2-19 

Ældrerådet takker for at pårørendes retsstilling er blevet 

styrket i retningslinjerne for det gode samarbejde med 

pårørende og at der for pårørende er præciseret at der skal 

være balance mellem plejeopgaver og privat liv. 

 

105. Valg af model for ny 
tilbudsvifte på 
botilbudsområdet 

27.00.00-A00-61-19 

 

Social- og Sundhedsudvalget skal her tage stilling til en model 

for tilbud på botilbudsområdet. Der er enighed om at følge 

principperne, - fleksibilitet, borgerne, faglighed og 

personalefaciliteter samt økonomi.  

 

Model1- Klyngestruktur, som vil være nybyggeri på en 

kommunal grund i Slangerup med opførelse af 30 lejligheder 

og personalefunktioner, som vil koste 76,8 mio. kr. 

 

Model 2- Er et forslag om udvidelse af eksisterende tilbud. 

Udvidelse af Vangedevej med seks lejligheder og 

personalefaciliteter vil koste 16,6 mio. kr. 

Ved siden af bofællesskabet Egeparken kunne man, hvis det 

kan lade sig gøre indenfor støjkonsekvenszonen, ombygge 

Regnbuen, som i dag bruges til indkvartering af flygtninge. 

Det vil koste 18,7 mio. kr. for en udvidelse af i alt 8 pladser. 

 

Byrådet har tidligere besluttet at Regnbuen skal sælges. 

Ældrerådet mener, at det mest optimale vil være at bygge nyt 

og anbefaler derfor model 1. 

 

106. 
Sagsbehandlingstider i 
Voksenstøtte og 
Hjælpemidler 

27.69.04-A26-1-20 

Ældrerådet tager indstillingen til efterretning 

107. Praksis for 
håndtering af klagesager 

27.03.00-G01-2-20 

 

På foranledning af henvendelse fra formanden i SSU og 

Formanden fra Velfærdsudvalget orienteres udvalget i denne 

sag om praksis for håndtering af klager på udvalgene 

områder. 

Ældrerådet har følgende bemærkninger til sagen: 

Det er fint, at de forskellige procedurer for klager er 

nedskrevet og derved fungerer langt hen ad vejen 

Det ændrer dog ikke ved, at såvel Ældrerådet som 

ÆldreSagen ofte har henvendelser fra borgere og deres 

pårørende, som ikke føler sig hørt, selv om de har forsøgt at 



Punkt Bemærkninger 
få hjælp. 

På baggrund af de forfærdelige TV-udsendelser fra såvel 

Århus som Randers, er Ældrerådet af den opfattelse, at vi må 

kunne gøre det bedre her i Frederikssund Kommune.  

Ældrerådet vil derfor fremsende et forslag til det politiske 

niveau om oprettelse af et Klage-og Inforåd, hvor borgere og 

deres pårørende, vil kunne få foretræde og fremlægge deres 

sag, hvis det ikke bliver løst i kontakten med det relevante 

område. 

108. Budgetopfølgning 
per 30. september 2020 - 
Social- og 
Sundhedsudvalget 

00.30.14-Ø00-21-20 

 

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug i 2020 

på 1.2 mio. kr. Det drejer sig om Voksenhandicapområdet. På 

overvågningsområder, socialpædagogisk bistand i ungeteamet 

og specialpædagogisk bistand leveret af 

Kommunikationscentret i Hillerød 

Ældrerådet tager opfølgningen til efterretning. 

Ps. Der er en fejl i sagsfremstillingen, der står: 

Socialpædagogisk bistand leveret af Kommunikationscentret i 

Hillerød. Kommunikationscentret i Hillerød leverer ikke 

socialpædagogisk bistand, men specialpædagogisk bistand. 

109. Opfølgning på 
budget 2020-2023 

00.30.14-Ø00-41-19 

 

Udvalget skal tage stilling til den fjerde status på 

implementeringen af budget 2020-2023.  

På Ældreområdet handler det om ledsagelse til læge, 

ambulatoriebesøg mv. pga. nedlæggelsen af 

Klippekortordningen besparelse på 3 mio. kr. Besparelsen på 

Værdighedsmidlerne på 1.35 mio. kr., hvor resten af 

budgettet omlægges til drift, samt afsættelse af tilstrækkeligt 

budget til Ældrerådsarbejdet.  

Alle tiltag er implementeret og det eneste hængeparti er 

udrulning af skærmbesøg, som er forsinket pga. Corona- 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning 

110. Indgåelse af kontrakt 
vedrørende tilsyn med 
omsorgscentre, 
friplejecentre, aktivitets- 
og beskæftigelsestilbud, 
Rehabiliteringsafdelingen 
og Træningsområdet 

88.20.00-P20-3-20 

I denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget om, at 

der er gennemført en tilbudsindhentning for det 

driftsorienterede tilsyn med Frederikssund Kommunes 

omsorgscentre, friplejecentre, tilbud om beskyttet 

beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, 

Rehabiliteringsafdelingen og Træningsområdet 

Ældrerådet ser det som meget positivt at der har været 

tilbudsindhentning tre steder og at der er lagt vægt på 

tilsynsmetode/løsning – samt referencer/kompetencer og at 

aftalen er etårig, med mulighed for forlængelse som 

beskrevet. 

Ældrerådet bemærker, at tilbuddet giver en besparelse 

på kr. 100.000 kr. og tager orienteringen til efterretning 

111. Status for COVID-19 
på Social- og 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 



Punkt Bemærkninger 

Sundhedsudvalgets 
område 

27.00.00-G01-4-20 

 

Vi noterer os at det oprettede sundhedsberedskab 

samarbejder og koordinerer løbende med lokale aktører, 

herunder bl.a. de praktiserende læger, Campus Frederikssund 

og Frederikssund Erhverv. 

Både den interne og eksterne kommunikation er opprioriteret i 

forløbet. Kommunens hjemmeside og Facebook er løbende 

opdateret med information om COVID – både med 

information fra Frederikssund Kommune og materiale fra de 

centrale sundhedsmyndigheder. 

 

Ældrerådet noterer sig ligeledes at de 4 genåbnede 

brugerstyrede centre, stadig overholder de opstillede krav og 

kan holdes åbne og at det 5. og sidste forventes åbnet i 

november. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


