
Til: Velfærdsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 4. maj 2021 

Punkt Bemærkninger 

68. Budgetopfølgning pr. 
31. marts 2021 
Velfærdsudvalget 

00.30.14-Ø00-68-20 

 

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 Velfærdsudvalget. 
Budgetopfølgningen forekommer på nuværende 

tidspunkt generelt at ske på et meget usikkert grundlag 
3 måneder inde i året og i en usikker situation under 
indtryk at Corona-situationen. Det undrer derfor, at det 

vedrørende "visiterede ydelser hjemmeplejen" efter 
forbrug af 23% af budget på 97,9 mio.kr. anføres med 
en forbrugsindikator for 2021 på -2,3 mio.kr. 

Forventning til mindreforbrug begrundes med færre 
udgifter til private leverandører vedr. personlig og 

praktisk hjælp samt allokerede demografimidler. Fra 
Ældrerådets synspunkt synes dette at være et grundlag, 
som peger mod nedskæringer af standard på dette 

område. 

 

69. Budget 2022-2025 

00.30.04-Ø00-73-20 

 

I denne sag redegøres der for den kommende 
budgetproces. Der er for så vidt intet nyt under solen, 
administrationen skal tilvejebringe et handlingskatalog 

med besparelser. Så i Ældrerådet regner med at vi 
kommer til at se alle de besparelsesforslag, der har 
været gennemgående de seneste mange år, som ingen 

politiker alligevel vil gennemføre. Ældrerådet opfordrer 
til, at Handlingskataloget bliver politisk behandlet inden 
det sendes i høring, for ikke at opildne mange borgere 

unødigt. 
 

70. Opfølgning budget 
2021-2024 

00.30.04-Ø00-72-20 

 

Anden status på implementeringen af aftalen om budget 
2021-2024 ift. aftaletekst og vedtagne politiske 

ændringsforslag. 
På Velfærdsudvalgets område er der 4 ændringer. Heraf 
er en fuldt implementeret – reduktion med 2 pladser på 

rehabiliteringen, mens 3 er delvist implementeret. 
Vedr. lavere sygefravær, færre vikarer og bedre 
vagtplanlægning i døgnplejen og på omsorgscentrene – 

her er en handleplan udarbejdet og besparelsen 
forventes realiseret ved årets udgang. 
Vedr. midlertidig lukning af 12 pladser på Pedershave – 

her er 6 boliger lukket pr. 1.1.2021 og de resterende 6 
pladser forventes lukket pr. 1.7.2021. 
Vedr. aktivitetspulje på plejeboligerne – der er nedsat et 

udvalg med repræsentanter fra omsorgscentrene til 
udmøntning af midlerne. 

Næste budgetopfølgning i september og november 
2021. 
Tages til efterretning. 

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


71. Kortlægning af 
normering på 
omsorgscentrene 

27.42.00-G01-7-20 

 

 
Byrådet har tidligere besluttet at der skal foretages en 
analyse, som kortlægger normeringerne på kommunens 

omsorgscentre. 
Ældrerådet har for nuværende ingen bemærkninger til 

sagen, men ser frem til at høre nærmere om 
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. 
 

 

72. Udkast til 
demensstrategi 

27.00.00-G01-43-18 

 

Der er fremkommet tre yderligere forslag til indsatser, 

som der ikke er afsat penge til i budgettet. 
- Tilbud om træning til hjemmeboende borgere 

med demenssygdomme 

- Bedre mulighed for transport 
- Tilbud målrettet yngre demensramte 

Ældrerådet bakker op om disse indsatsområder, og 
opfordre Velfærdsudvalget om at tage disse med i 
Budgetforhandlingerne. 

73. Analyse af 
anvendelsen af de 
midlertidige pladser 

29.09.00-A00-2-21 

 

I denne sag redegøres der for brugen af midlertidige 
pladser, der i budgetaftalen samlede 

Rehabiliteringsafdelingen og afdeling C på De Tre Ege. 
I budgetaftalen blev antallet af pladser på 
Rehabiliteringsafdelingen reduceret med 2 pladser, så 

der nu er 22 på Rehabiliteringsafdelingen og 7 pladser 
på afdeling C på De Tre Ege. 

I 2019 var der 31 dage med fuld belægning på 
Rehabiliteringsafdelingen, mens der var 138 på afdeling 
C. 

Samlet set var der et gennemsnitlig fald pr. måned på 
1,8 pladser på tværs af de to afdelinger. Dette skal ses i 
sammenhæng med COVID-19, der har betydet delvise 

nedlukninger. 

Ældrerådet taget orienteringen til efterretning. 
 

74. Årsredegørelse 
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”. 

75. Tilsyn med 
leverandører af personlig 
pleje og praktisk hjælp 
2020 

Tilsynet er udført som stikprøvekontrol og på et relativt 

spinkelt grundlag, ca. 5% af ydelserne er udgangspunkt 
for afrapporteringerne.  
I Frederikssund Kommune udføres ca. 54% af ydelserne 

af dagplejen og ca. 46% af private aktører, i alt 11 
private leverandører. 



27.00.00-K09-1-19 

 

Der ses en forbedring af resultaterne på alle parametre i 
forhold til tilsynet i 2019, hvilket naturligvis er 
tilfredsstillende og der er ikke givet påbud; men der er 

anført 14 udviklingspunkter, som alle efterfølgende er 
blevet besvaret. 

Disse handler især atter om manglende dokumentation i 
CURA, herunder udfyldelse af arbejdspladsvurderinger 
(APV) og et hverdagshabiliterende og aktiverende sigte i 

den praktiske hjælp. 
Med disse bemærkninger tager Ældrerådet tilsynets 
rapport til efterretning. 

 

76. Status på handleplan 
for udmøntning af 
besparelser på 
omsorgscentre 

27.00.00-Ø00-5-20 

 

Ældrerådet takker for orienteringen om status på dette 

område og ser frem til rapportering vedrørende 
resultater af bestræbelserne på at nedbringe sygefravær 
i ældreplejen og bedre styring af bemandingen. 
Punktet vedrørende SSA-elevers deltagelse i vagtlaget 
giver imidlertid anledning til bekymring, idet disse 
formodes at være under uddannelse og efter 

Ældrerådets opfattelse ikke kan erstatte, fuldt 

uddannede medarbejdere i en vagtplan. 
Samtidig er det også en besparelse at 
ældreområdet. 
 

77. Hygiejnebesøg på 
omsorgscentre, 
Rehabiliteringsafdelingen 
og Forebyggelse & 
Træning   

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. 

 
 

78. Sammenhæng 
mellem forbrug i 
visitation og Døgnpleje 

29.18.00-Ø00-1-21 

 

Velfærdsudvalget havde på mødet den 6.4.2021 udbedt 
sig en belysning af sammenhængen mellem forbruget i 

Visitationen og Hjælpemidler og forbruget i Døgnplejen. 
Af redegørelsen fremgår, at der er tale om en kompleks 

sammenhæng mellem de 2 områder i Velfærdsudvalgets 
regi, hvilket bunder i, at økonomien er hængt op på den 
såkaldte BUM-model. 

Det konkluderes, at der ikke er en direkte økonomisk 
sammenhæng mellem mer- eller mindreforbrug på de 2 
områder – merudgift eller besparelse det ene sted 

resulterer ikke automatisk i en besparelse eller merudgift 
det andet sted. 
Redegørelsen tages til efterretning. 

79. Låsesystemer i 
plejeboliger 

27.42.00-G01-3-21 

I denne sag orienteres Velfærdsudvalget om udmøntning 

af udvidelsesforslag i budget 2021-2024 vedr. 
låsesystemer i plejeboliger. 
Administrationen har valgt at prioritere midlerne i 2021 

til at installere elektroniske låse i plejeboligerne i 
demensafsnittet på Pedershave. 



 Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og har 
ingen yderligere bemærkninger til sagen. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


