
Til: Velfærdsudvalget 
Høringsvar Ældrerådet i Frederikssund Kommune 27. maj 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 1. juni 2021 

Punkt Bemærkninger 

84. Tilsyn med omsorgscenter og 

friplejecenter 

27.42.00-G01-6-21 

 

BDO har været på uanmeldt tilsyn 29. marts 2021 på 

Solgården og den 15. april 2021 på Attendo. 

Solgården opnår en score på 19 ud af 35 mulige og Attendo 

en score på 21 af 35 mulige. 

Det kan undre, at ved det lovpligtige driftsorienterede tilsyn i 

august 2020 gennemført af Socialtilsynet Hovedstaden opnår 

Solgården en score på 25.4? 

Spørgsmålene er forskellige i de to Tilsyn, men handler i 

bund og grund om det samme. 

85. Forsøgsordning om styrket frit valg 

indenfor rehabilitering til hjemmeboende 

afsluttende status 

27.00.00-P20-2-18 

Udvalget orienteres her om Resultaterne af 

” forsøgsordning om styrket frit valg inden for rehabilitering 

på ældreområdet”. Udvalget skal tage stilling til om 

ordningen skal anbefales overfor Økonomiudvalget. 

Ældrerådet anbefaler ordningen fortsætter, da indsatsen 

betyder at alle borgere der modtager hjemmehjælp, får 

samme muligheder for frit at vælge mellem flere 

leverandører. 

86. Vedligeholdelsesplaner på 

omsorgscentre 

27.42.24-G01-1-21 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, men tillader 

sig at forvente at få de forsinkede vedligeholdelsesplaner til 

en gennemlæsning når de er færdig udarbejdet. 

87. Handleplan for udmøntning af 

besparelse på omsorgscentre 

27.00.00-Ø00-5-20 

 

I forlængelse af udvalgsmødet 4. maj 2021 udbad udvalget 

sig en sag om revurdering af handleplanen der omhandler 

SSA-elevers deltagelse i vagtplanerne. 

Velfærdsudvalget forelægges her den supplerende 

sagsfremstilling. 

Denne fremstilling ændrer ikke Ældrerådets indstilling og vi 

henviser til vores tidligere høringssvar. 

Med hensyn til nogle af de øvrige punkter i handleplanen, er 

Ældrerådet meget bekymret for udviklingen. 

Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser nogle ganske store 

overskridelser på vitale områder.  

At det umiddelbart ser fornuftigt ud, skyldes kun et 

mindreforbrug på kr. 5,8 mill. på Lærkevej og hjemmeplejen 

på kr. 2,3 mill. 



Punkt Bemærkninger 

Desværre ses der allerede nu merforbrug på kr. 6,6 mill. på 

kommunale plejecentre og kr. 6,3 mill. på 

døgnpleje/sygepleje. 

Det var primært her, at besparelserne i handleplanen skulle 

hentes og Ældrerådet deler ikke længere administrationens 

optimisme mht. at opfylde målsætningen. 

88. Genåbningspakke for Frederikssund 

Kommune 

00.16.00-G01-1-21 

 

"Byrådet har på deres møde den 26.maj 2021 truffet 

beslutning om en samlet pakke af genåbningsinitiativer for 

Frederikssund Kommune (jfr. sag 125 på Byrådets 

dagsorden). 

 

Af Byrådets dagsorden til møde den 26. maj 2021, pkt. 125 

Genåbningspakke for Frederikssund Kommune, fremgår 

følgende tekst: 

 

"Initiativer indenfor ældre- og sundhedsområdet 

Tilbud og aktiviteter indenfor dette område har været 

opretholdt i hele eller det meste af COVID-19 perioden, og 

det er vurderingen, at der ikke er samme behov for indsatser 

i forhold til de borgere, som kommunen allerede har kontakt 

med. Der kan dog være fx ældre, som ikke er kendt af 

kommunen, og som kan være ensomme eller opleve sig 

isoleret som følge af nedlukningen. På dette område kan de 

brugerstyrede centre være en god indgang til fællesskab og 

samvær med andre." 

Denne tekst er imidlertid ikke med i sagsfremstillingen til 

Velfærdsudvalget pkt. 88 vedrørende samme emne. 

 

Fra Ældrerådets synspunkt er dette en meget forenklet 

fremstilling af situationen på ældreområdet, idet der efter 

Ældrerådets opfattelse er behov for en mere opsøgende 

tilgang på ældreområdet, idet mange ældre borgere af 

forskellige årsager ikke benytter de brugerstyrede centre. Der 

er derfor behov for at tage initiativ til kontaktskabende 

aktiviteter ud over de tilbud, som brugerstyrede centre kan 

tilbyde. Specielt vil ældre med fysisk eller psykisk handicap 

have brug som opsøgende støtte til at bryde ud af den 

isolation, som COVID-19 i større eller mindre omfang har 

påført dem. 

 



Punkt Bemærkninger 

89. Tilsyn fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed 2020 

29.18.00-K09-1-21 

 

Velfærdsudvalget forelægges her en redegørelse for de 

gennemførte tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed på 

Attendo i 2020. 

Styrelsen har i 2020 gennemført 3 tilsyn på Attendo. 

Styrelsen har ved Ældretilsynet besøg den 20. oktober 

vurderet at der var mindre problemer af betydning for den 

fornødne kvalitet. 

Ældrerådet tager redegørelsen til efterretning 

90. Orientering om de midlertidige 

flygtningeboliger på Nordhøj 

03.25.00-G01-1-21 

 

Tilgangen af flygtninge til Frederikssund har ligget 

nogenlunde stabilt over årene. I 2022 forventes 6 nye 
flygtninge til kommunen.  

Det er trist, at det er så svært at finde egnede, betalbare 
boliger til flygtningene i kommunen, hvilket nok er med til at 

fastholde beboerne i flygtningeboligerne længere end det 

kunne være ønskeligt for integrationen. 
COVID19 situationen har vanskeliggjort kontakten mellem 

kommunen og flygtningene. Det er glædeligt, at der nu er 
blødt lidt op på restriktionerne, så det igen er muligt med en 

- om end begrænset - dialog. Vi håber på normale tilstande 
snarest.   

91. Fremtidigt samarbejde om 

Hjælpemiddeldepotet 

27.60.00-G01-2-21 

 

Velfærdsudvalget orienteres her om det fremtidige 

samarbejde mellem Frederikssund og Egedal kommuners 

hjælpemiddeldepot I/S. 

Administrationen foreslår, at de 2 kommuner og 

Hjælpemiddeldepotets ledelse mødes på administrativt niveau 

1x mdl. Fra Frederikssund deltager Centerchefen for 

Voksenstøtte og Ældre. 

Ældrerådet finder det relevant, at en medarbejder fra hver 

kommune, som har den daglige kontakt med 

hjælpemiddeldepotet deltager. Det er dem som står med de 

daglige udfordringer og er bindeled mellem 

Hjælpemiddeldepot og borger. 

Ældrerådet har ikke andre bemærkninger til sagen. 

92. Håndtering af klagesager i afdeling 

for Visitation og Hjælpemidler 

27.03.00-A26-2-20 

 

Denne sag er en status over Afdelingen for Visitation og 

hjælpemidlers håndtering af klagesager. 

Ældrerådet har tidligere anbefalet at der oprettes et 

Informations- og Klageråd, da vi i Ældrerådet jævnligt hører 

klager over sagsbehandlingen, hvor borgere ikke føler de får 

de rette svar eller den indsats, som borgeren mener er 

nødvendig. 

Noget tyder imidlertid på, at der stadig er mangler i 

vurderingen af sager til og fra Ankestyrelsen. Ældrerådet er 



Punkt Bemærkninger 

bl.a. bekendt med en klagesag, som ikke blev videresend til 

Ankestyrelsen, før borgeren undrede sig. 

Endvidere er Ældrerådet bekendt med, at en hjemvist sag er 

henlagt…. Uagtet at det er de generelle regler i kommunen, 

som er forkerte og skal ændres. Derudover får borgere 

forskellige juridiske svar på, hvorfor de ikke kan få aktindsigt 

i egne sager 

93. Døgnplejens besøg på Attendo 

Lærkevej 

27.33.00-P05-1-21 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Og glæder os 

over at aftalen ser ud til at virke. 

94. Foreløbige resultater af 

budgetanalyse vedr. sundhedshus i 

Frederikssund 

29.30.00-P20-1-21 

Ældrerådet har umiddelbart ingen bemærkninger, men 

tillader sig at forvente at se et udkast efter Velfærdsudvalgets 

møde den 1. juni og meget gerne fremover. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 

formand 
 

 


