
Til: Social og Sundhedsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 3. maj 2021 

Punkt Bemærkninger 

59. 
Budgetopfølgning 
pr. 31. marts 2021 

00.30.14-Ø00-67-20 

Budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget viser et 
merforbrug på 5,9 mio. kr. samt 2,4 mio. kr. til COVID-19 

indsatsen. Det forventede merforbruget består af, - 3,4 mio. kr. 
på de særlige overvågningsområder, - 2,3 mio. kr. vedrørende 
socialpædagogisk støtte, -0,2 mio. kr. vedrørende de sikrede 

institutioner. 
 Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

60. Opfølgning 
budget 2021-2024 

00.30.04-Ø00-72-20 

 

I budgetopfølgningen 2021-2014 er der 4 besparelsesområder: - 
samlet telefonindgang og nedlæggelse af personlig betjening i 

tandplejen, - mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse for 
forebyggende hjemmebesøg, - driftoptimering på det 
takstfinansierede området, - samt hjemtagning af syns- og 

høresager fra Kommunikationscentret. 
Alle er implementeret undtagen driftoptimeringen som forventes 
at være implementeret ved årets udgang. 

Derudover er der afsat penge til placering af tværsektorielt 
regionalt Sundhedshus, som der stadig arbejdes videre med. 
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

 

61. Budget 2022-
2025 

00.30.04-Ø00-73-20 

Ældrerådet har umiddelbart ingen bemærkninger til dette 
punkt men forventer løbende at blive orienteret når nyt 
vedrørende Budget 2022-2025 foreligger indenfor 

ældreområdet. 

62. Årsredegørelse 
for 
Magtanvendelse 
2020 

27.66.00-K07-1-21 

 

Ældrerådet har med stor interesse læst 
Årsredegørelse Magtanvendelse 2020 og har kun få 
bemærkninger hertil. 

Vi har specielt hæftet os ved at Folketinget i 2019 har 
vedtaget nye bestemmelser til Serviceloven der fra 
01.01.2020 giver kommunerne muligheder for at give 

mere relevant undervisning til personalet og at 
Frederikssund kommune har sat dette i værk. Da vi i 
mange tilfælde har med ”svage” borgere at gøre skulle 

man måske overveje muligheden for at orientere 
nærmeste pårørende når en ”episode” har fundet sted 

af hensyn til borgerens retssikkerhed og forståelse af 
”episoden”. 

 

63. Høring vedr. 
Frederikssund 
Kommunes nye 
børne-og 
ungepolitik 

Ingen kommentarer 



64. Budgetaftalen 
2021-2024: 
Omlægning af 
forebyggende 
hjemmebesøg 

29.00.00-P05-1-21 

Ældrerådet har tidligere givet et kritisk høringssvar til den 
vedtagne ændring af, at hjemmebesøgene skal gennemføres af 4 
fysioterapeuter og ergoterapeuter som biydelse i stedet for 2 

sygeplejersker, hvis indsats var 100% afsat til hjemmebesøgene. 
Vi er bekymrede for om hjemmebesøgene på grund af ændrede 

kompetencer, kan opfylde det ønskede resultat. 
Derimod kan Ældrerådet tilslutte sig ønsket om at fortsætte med 
fællesarrangementerne for borgere, som er selvhjulpne og giver 

mulighed for en orientering af Kommunens brede vifte af tilbud 

65. 
Rådgivningshuset – 
status siden 
overgangen til 
Center for Job og 
Rådgivning 

27.03.00-A21-1-21 

Status på Rådgivningshuset - siden overgangen til Center for Job 

og Rådgivning. 
Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen. Det vil 
imidlertid være af interesse at få belyst, i hvilket omfang 

Rådgivningshusets tilbud benyttes af kommunens borgere over 60 
år. 

 

66. Hygiejnebesøg 
på de sociale tilbud 

27.00.00-G01-4-20 

Hygiejnesygeplejerskerne har foretaget hygiejnebesøg på 
omsorgscentrene og de sociale tilbud, undtagen Skibbyhøj 
og Rosenfeldthusene, som også vil blive besøgt. 

Formålet med gennemgangen er at sikre at vi gør alt hvad 
vi kan for at forebygge coronasmitten. 

Ældrerådet kvitterer for det gode arbejde og tager 
orienteringen til efterretning. 
 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


