
Til: Velfærdsudvalget 

Høringssvar Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 6. april 2021 

Punkt Bemærkninger 
48. 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 drøfte 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 gennemarbejdede 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. 

 

49. Overførsler 
2020 - 
Velfærdsudvalget  

00.30.14-Ø00-53-20 

 

Ældrerådet har taget orienteringen til 
efterretning. 

50. Regnskab 
2020 - 
Velfærdsudvalget  

00.30.14-Ø00-53-20 

 

Administrationen fremlægger regnskabet til orientering. 
På trods af en tilførsel på kr. 21,2 mio. til budgettet i 
løbet af 2020, har der alligevel været et merforbrug på 
kr. 5,3 mio. 

Det endelige resultat baserer sig på en større antal 
mer- og mindreforbrug. 
Af væsentlige mindreforbrug hæfter Ældrerådet sig 

især ved, at disse desværre vedrører posterne 
elever/praktikanter, støtte til private/offentlige 
leverandører, beklædning og kompetenceudvikling på 

i alt kr. 3,8 Mio 
Det store merforbrug tegner et billede af, at 
ældreområdet også i 2020 var underbudgetteret. 

 51. 
Demografiberegn
inger - Budget 
2022 

Velfærdsudvalget får i denne sag forslag til demografiberegningerne 

til budget 2022 til orientering. 
Af Bilag 2:" Forslag til demografiske beregninger til Budget 2022 og 
overslagsårene" fremgår det af Tabel 2: "Demografipuljer beregnet 

ud fra befolkningsprognosen for 2021", at der på ældreområdet 
foreslås en demografipuljeregulering, en beskæring på ialt 5,4 mio.kr. 
over årene 2022-2024 - fordelt med 2,4 i 2022, 1,8 i 2023 og 1,2 i 

http://mio.kr/


00.30.04-Ø00-15-21 

 

2024 - i forhold til 2020 prognosen, hovedsageligt indenfor området 
hjemmepleje & sygeplejeydelser. 
Grundlaget for denne voldsomme beskæring ses imidlertid ikke klart 

at fremgå af materialet. 
Ældrerådet udbeder sig derfor en forklaring for baggrunden for dette 

forslag. 
Ældrerådet finder det mærkeligt, at samtidig med beskæringen af 
demografipuljen for sygepleje/hjemmehjælp med 2,4 mio i 2022, så 

forventes antallet af borgere i 2022 mellem 75-84 år at stige med 219 
personer og antallet af borgere + 85 forventes at stige med 113 
personer.  

Det hænger dårligt sammen med, at man forventer at kunne 
opretholde et uændret serviceniveau - men det har vi jo tidligere 
prøvet at få en fornuftig forklaring på fra administrationen uden held. 

52. Status på 
implementering 
af skærmbesøg 

27.00.00-A00-100-19 

 

Det blev ifm. budgetaftalen aftalt at indføre skærmbesøg. I denne sag 

fremlægges status. 
Opstarten af de to pilotprojekter blev forsinket pga. corona, hvilket 
har betydning for de indregnede besparelser. 

Ældrerådet er af den opfattelse, at hver gang der skal implementeres 
nye arbejdsgange med mere, bliver besparelserne indregnet inden 
det er bevist, at projekterne rent faktisk kan indhente de beregnede 

besparelser. Dette må kunne gøres bedre. 

53. Yderligere 
genåbning af 
Daghjemmene 

27.00.00-G01-10-21 

 

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for yderligere 
genåbning af Daghjemmene. En gennemgang af mulige lokationer 
har imidlertid vist, at det ikke uden store omkostninger vil være 
muligt at flytte/omorganisere til andre lokaler, hvorfor det indstilles, 
at yderligere åbning af Daghjemmene må afvente en lempelse af 

Corona begrænsningerne – forhåbentlig i løbet af 
forholdsvis kort tid. 
Ældrerådet er enige i den holdning og glæder sig til at høre mere om 

de omtalte muligheder for åbning af et nyt daghjem i lokaler på 
Dybendal sygehus. 

54. Udkast til 
demensstrategi 

27.00.00-G01-43-18 

 

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget et udkast til en 
demensstrategi, som efterfølgende skal sendes i høring. 
Der foreligger input fra Handicaprådet og Ældrerådet fra dialogmødet 
den 2.2.2021. 
Ligeledes foreligger input fra borgere med demens og deres 

pårørende. 
Ældrerådet har for nuværende ikke yderligere bemærkninger til 
udkastet vedrørende demensstrategien. 

 

55. 
Undersøgelsesra
mme for 
kortlægning af 
normering på 
omsorgscentrene 

27.42.00-G01-7-20 

Byrådet besluttede ved indgåelse af budgetaftalen for 2021- 2024, at 

der skulle foretages en analyse af og kortlægning af normeringerne 
på ældreområdet. Velfærdsudvalget skal her tage stilling til 
administrationens forslag til undersøgelsesrammen for kortlægningen 

af normeringerne på kommunens plejehjem.  
Ældrerådet finder at de udarbejdede dokumenter til de otte 
analyseparametre er i orden og vil give et godt overblik over 

normeringer og arbejdsforhold. 



 
 

56. Forslag om 
elektroniske 
besøg på 
plejehjem mv.  

29.08.12-G01-1-21 

Formand Inge Messerschmidt foreslår, at der indkøbes en IPad til 

hvert plejehjem som kan bruges til at borgerne kan komme i kontakt 
med familien mv. ved nedlukninger. 
Selvom der lige nu er fuld gang i op lukningen i samfundet, finder 

Ældrerådet at det er en god ide, da vi forventer at der kan komme 
yderligere nedlukninger. 

57. Godkendelse 
af 
Interessentskabs
kontrakt samt 
leverings- og 
samarbejdsaftale 
for MAD til hver 
DAG 

27.36.24-S55-1-20 

Ældrerådet har med stor interesse læst Godkendelsen af 
Interessentkontrakten igennem og har ingen bemærkninger til 
bilagene 1 og 2. 
Det er derimod med stor glæde at læse bilag 3 og 4 som er rigtig fin 
og god læsning for Ældrerådet, at der foruden samfundsmæssige 
miljøhensyn, også bliver taget så flot hånd om vores ældre borgeres 

liv og helbred på den sundhedsmæssige front. 

58. 
Administration af 
Attendos 
anvendelse af 
Døgnplejen 

27.00.00-G01-7-20 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

59. Orientering 
om fremdrift i 
vaccineprogram
met 

29.30.00-A26-1-21 

 

Ældrerådet taget orienteringen til efterretning og afventer liste over 
indsatser med henblik på at opnå højere grad af tilslutning 

vaccineprogrammet, som er stillet i udsigt før mødet i VEL den 6. 
april. 

60. Status på 
SOSU-
elevområdet 

81.07.02-G01-17-21 

Ældrerådet ser frem til at der kommer flere SOSU-elever og bakker op 
om de foreslåede initiativer til fastholdelse af eleverne. 

61. Udvikling i 
utilsigtede 

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 



hændelser – 2019 
og 2020 

29.09.08-A00-2-21 

 

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. 

62. 
Årsredegørelse 
2020 for tilsyn 
med 
omsorgscentre, 
friplejecentre, 
Rehabiliteringsaf
delingen samt 
forebyggelse og 
træning 

27.03.00-K08-1-20 

 

Velfærdsudvalget får i denne sag årets lovpligtige tilsyn på 

Plejehjemmene samt det uanmeldte tilsyn på 
Rehabiliteringsafdelingen og Træningsenheden til orientering. 
Alle plejehjem har siden sidste tilsyn arbejdet med deres 

udfordringer, som man kan se af sagsfremstillingen. 
Ældrerådet har lavet en oversigt over vurderingerne på Kommunens 
plejehjem og friplejehjemmet for at få et overblik over, hvordan de 

samlet scorer ift. Socialtilsynets skala for indikatorniveau: 
5. i meget høj grad opfyldt. 
4. i høj grad opfyldt. 

3. i middel grad opfyldt. 
2. i lav grad opfyldt. 
1. i meget lav grad opfyldt. 

Peders Have scorer højest og Attendo lavest. 
 

 
Plejehjem 
 

  De Tre  
    Ege 
 

Peder
s 
Have 

Nord
høj 
 

Solgår
den, 
 

Tolleruph
øj 
 

Atten
do 
 

Selvstændighed og 
relationer, gennemsnitlig 
vurdering 

4 5 4 5 4,5 5 

Målgruppe, metoder og 
resultater, gennemsnitlig 
vurdering 

3,5 5 3,3 3,75 3 2,5 

Sundhed og Trivsel, 
gennemsnitlig vurdering 

4,25 5 4,1 4,13 4 3,38 

Organisation og ledelse, 
gennemsnitlig vurdering 

3,6 3,6 3,6 4,2 4 2,5 

Kompetencer, 
gennemsnitlig vurdering 

3,5 5 4 4 3,5 4 

Fysiske rammer, 
gennemsnitlig vurdering 

4,3 5 4 4 4,33 4,33 

samlet scorer 
 

23,15 28,6 23,7 25,41 23,33 21,7 

 
Ældrerådet tager med ovenstående bemærkninger årets tilsyn til 

efterretning 

 



 63. Orientering 
om strategisk 
samarbejde på 
sundhedsområde
t 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 

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

24.10.00-Ø54-1-20 

 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

 

65. 
Klimahandleplan 
- Prioritering af 
klimaindsats 

00.01.00-A00-37-20 

 

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 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. 
 

På Ældrerådets vegne 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 

Skema punkt 62 



Plejehjem De Tre 
Ege 

Peders 
Have 

Nordhøj Solgården, Tollerup-
høj 

Attendo 

Selvstændighed og relationer 
gennemsnitlig vurdering 4 5 4 5 4,5 5 

Målgruppe, metoder og resultater, 
gennemsnitlig vurdering 3,5 5 3,3 3,75 3 2,5 

Sundhed og Trivsel, gennemsnitlig 
vurdering 4,25 5 4,1 4,13 4 3,38 

Organisation og ledelse, 
gennemsnitlig vurdering 3,6 3,6 3,6 4,2 4 2,5 

Kompetencer, gennemsnitlig 
vurdering 3,5 5 4 4 3,5 4 

Fysiske rammer, gennemsnitlig 
vurdering 4,3 5 4,7 4,33 4,33 4,33 

samlet scorer 23,15 28,6 23,7 25,41 23,33 21,71 
 


