
Til: Social og Sundhedsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 
Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 12. april 2021 

Punkt Bemærkninger 
45. Evaluering af 
Byrådsperioden 2018-
2021 

00.22.00-P05-1-20 

 

Byrådet skal evaluere samarbejdet/arbejdet for 2018- 2021 
med udgangspunkt i tre temaer: 

• Politisk organisering og arbejdsform 

• Understøttelse af Byråd og udvalg 

• Det gode samarbejde og politikernes arbejdsvilkår 

og ud fra en række spørgsmål til hvert tema drøfter 
samarbejdet og komme med input til ændringer. 
Ældrerådet har ingen input til Byrådet og udvalgenes 

arbejdsform eller vilkår, men vil godt komme med input ift. 
samarbejdet med Ældrerådet. 
Ældrerådet oplever at der flere gange årligt er for lidt tid til 

at få udarbejdet gennemarbejdet høringssvar. Det er næsten 
altid i forbindelse med helligdage. Det drejer sig om, at 
formændene for udvalgene skal gennemgå dagsordnerne 

inden de kan sendes ud til Ældrerådet. Dette er selvfølgelig 
helt relevant, men dette må kunne planlægges bedre, så 
Ældrerådet får den tid som er aftalt i de fælles vedtægter. 

 

46. Overførsler 2020 - 
Social- og 
sundhedsudvalget 

00.30.14-Ø00-52-20 

Det fremgår, at der på området "Social service" i 2020 er et 

mindrebrug på 14,2 mio.kr. i forhold til budget. 
Grunden til dette store underforbrug fremgår ikke 
umiddelbart af teksten, men det fremgår, at der er mulighed 

for at overføre beløbet til 2021. 
Forslaget går imidlertid ud på ikke at bruge denne mulighed. 

Ældrerådet udbeder sig venligst en forklaring på, hvorfor 
denne mulighed ikke bringes i anvendelse, idet det 
formodes, at mindreforbruget i 2020 helt eller delvis skyldes 

udskydelse af opgaver på grund af de særlige forhold i 2020. 

 

47. Regnskab 2020 - 
Social- og 
sundhedsudvalget 

00.30.14-Ø00-52-20 

Social- og Sundhedsudvalget (SSU) får her fremlagt 
regnskab for 2020 inden for udvalgets område. 
I 2020 er SSU blevet tilført 18.7 mio. kr. til driften. 

Merudgiften er hovedsagelig gået til øget aktivitet på 
voksenområdet. 
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

48. 
Demografiberegninger 
- Budget 2022 

00.30.04-Ø00-15-21 

Social- og Sundhedsudvalgets budget nedjusteres for 2022 
med DKK 0,5 mio. Beløbet vedrører tandplejen for de 

0-17årige. 
Tages til efterretning. 

49. Høringssvar vedr. 
ambulante 

Region Hovedstaden har fremsendt høringsmateriale 

vedrørende ambulante hospitalsfunktioner i de regionale 
sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. 

http://mio.kr/


hospitalsfunktioner i 
de kommende 
tværsektorielle 
sundhedshuse 

16.20.24-G00-1-21 

Høringsmateriale samt administrationens udkast til et 
høringssvar er vedlagt sagen. 
Ældrerådet er positive over for såvel høringsmateriale som 

høringssvar og har ikke yderligere bemærkninger til sagen. 
 

50. Orientering om 
strategisk samarbejde 
på sundhedsområdet 
blandt de 
nordsjællandske 
kommuner 

00.15.10-A00-1-21 

På Borgmestermøde den 8. marts 2021 blev de 

Nordsjællandske borgmestre enige om et strategisk 
samarbejde blandt de Nordsjællandske kommuner. 
Kommunernes budskab til Regionen er, at kommunerne 

gerne vil være medspillere i processerne- og at det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen skal medvirke til at 
fremme geografisk og social lighed. 
Ældrerådet hilser samarbejdet velkommen og tager 
orienteringen til efterretning 

51. Frederikssund 
Kommune bliver 
samarbejdskommune 
med Det nationale 
kompetencecenter for 
børn og unge i familier 
med psykisk sygdom – 
KOMBU  

27.35.00-P20-1-21 

Ingen kommentarer Ikke vores område 

52. Udvikling i 
utilsigtede hændelser 
– 2019 og 2020 

29.09.08-A00-2-21 

 

Der har fra 2018 til 2020 været et markant fald i 

indberetningen af utilsigtede hændelser – fr 1469 i 2018 ti 
blot 495 i 2020. Faldet i indberetningerne skønnes desværre 

ikke at være udtryk for et reelt fald i de utilsigtede 
hændelser, men mere, at der har manglet ledelsesmæssig 
fokus på problemet. Hovedparten af indberetningerne 

handler om forkert medicinhåndtering og faldulykker. De 
fleste indberetninger skønnes at være af mindre væsentlig 
betydning for borgernes sikkerhed, men kan stor have 

betydning for muligheden for at medarbejderne kan lære af 
de opståede fejl. 
Ældrerådet er derfor tilfredse med at konstatere, at der nu 

sættes forøget ledelsesmæssigt fokus på området, så flere 
utilsigtede hændelser igen indberettes til gavn og glæde for 
personalets læring af fejlene og for borgerne, som 

forhåbentlig vil opleve færre utilsigtede hændelser i 
fremtiden. 

53. Klimahandleplan - 
Prioritering af 
klimaindsatsen 

Som grundlag for klimahandleplanen foreligger et flot og 
gennemarbejdet materiale. 
Det er ambitionen, at Frederikssund Kommune skal være 
CO2-neutral i 2045. I rapporterne omtales det, at dette 



00.01.00-A00-37-20 

 

tidspunkt gør planlægningen langsigtet, hvilket Ældrerådet 
er helt enig i, klimaindsats kræver et langt, sejt træk. 
De store syndere i problemet med CO2-udslippet er 

energisektoren med 46% og transportsektoren med 40% af 
det samlede udslip. Herefter følger landbruget med 10% og 

en række små aktører med de sidste 4%. 
Meget fornuftigt vil der indtil 2025 være fokus på netop 
energi- og transportsektoren, hvor det har størst effekt, da 

potentialet er højest. 
Hvert år fremlægges en statusrapport. 
Ældrerådet finder i det hele taget den skitserede 

prioritetsrækkefølge, de indlagte statusperioder og 
handleplanerne for fornuftige. 
Det bliver rigtig interessant at følge udviklingen 

54. Tillæg om Grøn 
Omstilling til 
Erhvervs- og 
Vækstpolitik samt 
handleplan i høring 

24.10.00-Ø54-1-20 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


