
Til: Social og Sundhedsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 7. juni 2021 

Punkt Bemærkninger 

73. Status på § 18 
midler 2020 

27.15.12-Ø40-1-19 

 

Ældrerådet tager i princippet statussen til efterretning; men er 
lidt usikker på bemærkningen om, at nogle foreninger 

gennemfører 2 projekter i 2021. 
Ældrerådet har kendskab til foreninger, der ikke har 
tilbagebetalt det uforbrugte, bevilgede beløb fra 2020 med 

begrundelsen om, at man vil gennemføre aktiviteterne i 2021. 
Der er her ikke tale om, at der vil komme en fornyet ansøgning 

74. Driftoptimering 
på det 
takstfinansierede 
område 

27.00.00-G01-81-20 

 

Udvalget orienteres her om Driftoptimering på det 
takstfinansierede område. 
I Budget 2021-2024 indgår et effektiviseringstiltag om 
driftsoptimering, der skal medføre besparelse for Frederikssund 

Kommune på 0,3 mio.kr. i 2021 og 0,6 mio.kr. i 2022 og årene 
fremover. 
I bilaget Kommissorium for driftsoptimering på det 

takstfinansierede område peges det på nogle områder, der fra 
Ældrerådets synspunkt peger i en anden retning, nemlig 
længere levealder og dermed øget forekomst af aldersrelaterede 

sygdomme, samt øget antal af borgere, der diagnosticeres. 
Ældrerådet ser derfor frem til at følge delresultaterne af 
driftsoptimeringen. 

 

75. Genåbningspakke 
for Frederikssund 
Kommune 

00.16.00-G01-1-21 

 

(Ældrerådet har afgivet høringssvar til samme sag til 

Velfærdudvalget den 1. juni 2021.) 
"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 

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


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. 

 

76. Foreløbige 
resultater af 
budgetanalyse vedr. 
sundhedshus i 
Frederikssund 

29.30.00-P20-1-21 

Ældrerådet tager efterretningen til efterretning med følgende 

bemærkninger. 
I budgetaftale 2021-24 er det aftalt at undersøge mulighederne 
for at etablere et nyt daghjemstilbud. Ældrerådet har svært ved 

at se, at der på Frederikssund Hospital kan etableres optimale 
indendørs- og udendørs aktiviteter, for denne sårbare gruppe, 
der har behov for rolige omgivelser. 

77. Status på 
inddragelsesproces 
vedr. 
Sundhedspolitikken 
2022-2025  

29.00.00-P22-1-19 

 

I forbindelse med udarbejdelse af en ny sundhedspolitik har 
Frederikssund Kommune søgt og fået omfattende input hertil fra 

såvel de politiske udvalg som fra medarbejdere i Center for 
Sundhed og Forebyggelse og fra borgerrepræsentanter i sociale- 
og sygdomsbekæmpende foreninger mm. 
På baggrund af det indsamlede materiale er der udarbejdet en 
redegørelse md 3 hovedtemaer: 
1) Mental sundhed 

2) Forebyggelse og sundhedsfremme 
3) Det nære sundhedsvæsen 
Ældrerådet ser med spænding frem til at modtage det endelige 

udkast til en sundhedspolitik i Frederikssund Kommune 
gældende for perioden 2022-2025 i slutningen af 2021. 

78. Socialtilsyn 
Hovedstadens tilsyn i 
botilbud og 
bofællesskaber 2020 

27.57.00-K09-1-21 

 

Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen, da det ikke er 
Ældrerådets målgruppe men Handicaprådets målgruppe. 

79. Tilsyn i 
aktivitets-, samværs, 
- og 
beskæftigelsestilbud 
samt i friplejeboliger 
2020 

Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen, da det ikke er 
Ældrerådets målgruppe men Handicaprådets målgruppe. 



27.12.16-K09-2-21 

 

80. Tilsyn fra 
Styrelsen for 
Patientsikkerhed 
2020 

29.18.00-K09-1-21 

 

Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen, da det ikke er 
Ældrerådets målgruppe men Handicaprådets målgruppe. 

81. Status 
vedrørende plan for 
botilbud 

27.00.00-G01-102-19 

 

Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen, da det ikke er 
Ældrerådets målgruppe men Handicaprådets målgruppe 

82. 
Sagsbehandlingstider 
for borgerstyret 
personlig assistance 
og dækning af 
merudgifter  

27.69.04-A26-1-20 

 

Udvalget orienteres her om sagsbehandlingstiden for 
borgerstyret personlig assistance og dækning af merudgifter. 
Sagsfremstilling viser, at der er 3 måneders sagsbehandlingstid. 

3 måneders sagsbehandlingstid- er lang tid - og kan være en 
belastning for den ansøgende borger. 
Ældrerådet er imidlertid vidende om, at indhentning af 

lægeoplysninger med videre kan være en længere proces.  
Ældrerådet anbefaler derfor, at der ses på om evt.  flere 
personaleressourcer vil kunne afhjælpe den lange 

sagsbehandlingstid,  
 

 

 

83. Niveau for 
rådighedsbeløb og 
udbetalinger 

27.00.00-G01-42-21 

 

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om beregning af niveau 
for rådighedsbeløb og udbetalinger til borgere på udvalgets 

område, men i den efterfølgende redegørelse finder man ingen 
retningslinjer for, hvordan niveau i Frederikssund Kommune 
fastsættes på disse områder, der omfatter: 
- Enkeltydelser og hjælp i særlige tilfælde 
- Midlertidige botilbud 
- Nødvendige merudgifter 

I forbindelse med at borgerne henvises til Ankestyrelsen, 
foreslår Ældrerådet at borgeren samtidig oplyses om, der kan 

gives hjælp i forvaltningen, med klagesagen 

 



84. Håndtering af 
klagesager i afdeling 
for Voksenstøtte 

27.03.00-A26-2-20 

Denne sag er en status på Afdelingen for Visitation og 
hjælpemidler håndtering af klagesager. 
Ældrerådet anbefaler at der oprettes et Informations- og 

Klageråd, da vi jævnligt hører klager over sagsbehandlingen, 
hvor borgere ikke føler de får de rette svar eller den indsats, de 

mener er nødvendig. 

 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


