
 

Til: Velfærdsudvalget 
Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune, den 29. 
oktober 2020 
 

Ældrerådet har følgende kommentarer til dagsordenen til mødet den 3. november 2020 

Punkt Bemærkninger 

100. 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. 

 

101. Beboerrådsmøder på 
omsorgscentre 

27.00.00-K02-15-20 

 

Orienteringen om beboerrådsmøder på plejehjemmene tages 

til efterretning, med følgende kommentarer. 
Hvis en leder på et omsorgscenter skulle være i tvivl om, 

hvem det er, der skal modtage invitationen til at deltage i et 

møde, vil det måske være en ide at bede om en kopi af 

indkaldelsen til en central mailadresse. Alle mødeindkaldelser 

kunne sendes til Ældrerådets formands mailadresse for at 

sikre, at vi altid får underretning om møder. 

 

102. Venteliste til 
plejeboliger 

27.42.12-G01-1-20 

 

Velfærdsudvalgt orienteres i denne sag, om reglerne og 

tildelingen af plejehjemsboligerne i Frederikssund. 
Der er en konkret venteliste, men tildelingen afgøres altid af 

behovet for en plejehjemsbolig. 

Ældrerådet bakker op om de beskrevet kriterier, da borgernes 

behov altid må komme forud for et nummer på ventelisten. 

 

103. Status på 
samarbejdet med 
Attendo 

27.00.00-G01-7-20 

 

I forbindelse med drøftelserne om Tilsynsrapporten fra 

Styrelsen for Patientsikkerhed for friplejecenter Attendo 

Lærkevej vedrørende tilsynsbesøg den 2.marts 2020, ønskede 

Velfærdsudvalget en opfølgning på samarbejdet mellem 

Frederikssund Kommune og Attendo samt ressourceforbruget 

af sygeplejetimer. 

Det ser ud til at de problemer der er opstået i samarbejdet 

både handler om, at de af Frederikssund Kommune leverede 

sygplejetimer har været præget af flere udskiftninger og at 

man ikke har været enige om uddelegering af opgaver, som 

har indflydelse på, - hvornår og hvem der skal udføre 

opgaverne! Der har været afholdt et møde den 7.oktober, 

hvor der blev nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, 

som skal færdiggøre overdragelsen af opgaver. 

Ældrerådet kan kun anbefale at opgaveoverdragelsen sker 

hurtigst muligt, selvom det vil koste ekstra sygeplejetimer.   

Ældrerådet har desværre ikke haft det opfølgende tilsyn 

på Attendo til høring, hvilket vi beklager meget. 

104. Praksis for 
håndtering af klagesager 

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 



Punkt Bemærkninger 

27.03.00-G01-2-20 

 

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 

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, såfremt det ikke bliver løst i kontakten med det relevante 

område. 

105. 
Sagsbehandlingstider i 
Voksenstøtte og 
Hjælpemidler 

27.69.04-A26-1-20 

 

Som der står i sagsfremstillingen, er det vigtigt, at borgerne 

kan regne med de sagsbehandlingstider, som er besluttet af 

Byrådet og som er angivet på kommunens hjemmeside. 
Ældrerådet ser derfor med alvor på, at administrationen i de 

seneste 3 år ikke har været i stand til at overholde tidsfristen 

på et så vitalt område som § 83 – rengøring. Her er ikke i sig 

selv nogen kompleksitet i sagerne, som burde give anledning 

til forlænget sagsbehandlingstid. 

Når nu imidlertid sagerne står, som de gør, har Ældrerådet 

forståelse for at sager om hjælpemidler og personlig pleje 

prioriteres før rengøring. 

Ældrerådet ser frem til, at det planlagte arbejde med 

nedbringelse af sagsbehandlingstiderne bærer frugt, så 

borgerne igen kan regne med det, der er besluttet politisk og 

fremgår af kommunens hjemmeside også er gældende i 

praksis. 

 

106. Budgetopfølgning 
pr. 30. september 2020 - 
VEL 

00.30.14-Ø00-22-20 

 

Budgetopfølgningen pr 30. september 2020 giver anledning til 

et forventet mindreforbrug på 1,5 mio.kr., hvoraf forventet 

mindreudgifter som følge af COVID-19 udgifter udgør 

1,2 mio.kr. 

Forvaltningen indstiller, at en egentlig tillægsbevilling på -

1,5 mio.kr.  godkendes. 

Ældrerådet tager indstillingen til efterretning. 

107. Opfølgning på 
budget 2020-2023 

00.30.14-Ø00-41-19 

 

Velfærdsudvalget får her fjerde status på implementering af 

aftalen om budget 2020-2023 i forhold til såvel aftaleteksten 

som de vedtagne politiske ændringsforslag. 

Det fremgår af sagsfremstillingen, at en række tiltag er 

forsinket som følge af COVID-19. 

Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen. 

108. Indgåelse af 
kontrakt vedrørende 
tilsyn med 

I denne sag orienteres Velfærdsudvalget om, at der er 

gennemført en tilbudsindhentning for det driftsorienterede 

tilsyn med Frederikssund Kommunes omsorgscentre, 

http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/


Punkt Bemærkninger 

omsorgscentre, 
friplejecentre, aktivitets- 
og beskæftigelsestilbud, 
Rehabiliteringsafdelingen 
og Træningsområdet 

88.20.00-P20-3-20 

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 

109. Høringssvar fra 
speciallæge om 
Pedershave i forbindelse 
med 
budgetforhandlingerne 

27.00.00-G01-20-20 

 

Speciallæge Ulla Kardorf udtrykker sin bekymring over 

nedlukningen af afdeling B på Peders Have, hvor der er et 

kompetent personale med videreuddannet personale inden for 

Demens. Hun udtrykker samtidig, at årsagen skulle være at 

baggrunden at få Friplejehjemmet Attendo til at fungere. 

Dette er dog ikke rigtig, idet det drejer sig om behovet for det 

samlede antal plejehjemspladser, 

Ældrerådet har tidligere givet udtryk for at vi ikke er enige i 

administrationens behovsberegning af plejehjemspladser de 

kommende år. 

Ældrerådet tager høringssvaret til efterretning, med 

bemærkningen om at Ældrerådets bekymring går på at 

behovet for plejehjemspladser vil overstige antallet af 

plejehjemspladser. 

110. Status for COVID-19 
på Velfærdsområdet 

27.00.00-G01-4-20 

 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

De foretagne dispositioner har været fornuftige og 

tilsyneladende også virkningsfulde. 

Udskiftning af fx dørlukkere til mere automatiske typer i 

kommunale bygninger er et godt tiltag. 

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 
 


