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3. Budget 2021



• Besparelsesmål på 19 mio. kr. i 2021 stigende til 
50 mio. kr. i 2024 svarende til henholdsvis 0,9 og 
2,3 pct. af serviceudgifterne.

• Herigennem sikres:

– Strukturel balance.

– Budgettering inden for nationale rammer.

– Efterlevelse af kommunens målsætning vedrørende 
likviditet.

• Et råderum til politiske prioriteringer kræver 
yderligere besparelser.

Økonomisk ramme



Handlingskatalog 2021-2024

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

027 Lavere sygefravær, færre 
vikarer og bedre 
vagtplanlægning i 
Døgnplejen og på 
omsorgscentrene

-6.000 -6.000 -6.000 -6.000

028 Tilpasning af 
plejeboligkapacitet på 
Pedershave

-5.373 -9.227 -9.227 -9.227

029 Reduktion og samling af 
de midlertidige pladser

-1.766 -1.766 -1.766 -1.766

I alt -13.139 -16.993 -16.993 -16.993

Velfærdsudvalget



Investeringsplan 2021-2030

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
2021-
2024

2025-
2030

I alt

Digitalisering –
fokus på 
Velfærdsteknolo
gi (ØU)

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000 10.000

Udvikling af 
bedre tilbud 
samt sikring af 
faciliteter 
målrettet 
demens

0 0 0 0 0 7.200 7.200

Første foreløbige prioriteringer



Investeringsplan 2021-2030

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
2021-
2024

2025-
2030

I alt

Nyt visiteret 
daghjemstilbud

0 39.000 0 0 39.000 0 39.000

Sansehave 
tilknyttet 
omsorgscentre

1.500 0 0 0 1.500 0 1.500

Anlæg, som ikke er prioriteret i første omgang



Fremskrivning af udvikling i behov og kapacitet af 
plejeboliger i Frederikssund Kommune
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• Ældrerådet har skriftligt stillet følgende spørgsmål 
til dette punkt:

– Har Frederikssund Kommune fået del i Regeringens 
sommerpakke? Hvis ja, hvor meget og hvad er beløbet 
brugt til?

– Udviklingen i normeringen/økonomi på plejehjems- og 
ældreområdet?

– Er der udsigt til en renovering af Rehabiliterings-
afdelingen, hvor flersengsstuerne nedlægges og der i 
stedet oprettes enestuer?

Spørgsmål



• Dagsture for beboere i plejebolig - 354 t. kr.

• Dagsture og aktiviteter til beboere på botilbud -
154 t. kr.

• Eksempler på aktiviteter på omsorgscentrene:

– Ture med Naturexpressen, Dyrehaven i hestevogn, 
Knuthenborg safaripark, Zoo, hestevognskørsel, 
koncerter, tur til ishus, grill- og høstfest mv.

Regeringens sommerpakke



Udvikling i oprindeligt budget på 
ældreområdet



Udvikling i økonomi på plejehjems- og 
ældreområdet



• Der indgår et forslag i Budget 2021 om at 
reducere og flytte de seks pladser på afd. C til 
Rehabiliteringsafdelingen.

• I forbindelse med etablering af regionalt 
sundhedshus i Frederikssund planlægges med at 
flytte flere kommunale funktioner til 
sundhedshuset.

• Her vil bl.a. Rehabiliteringsafdelingens 
lokalebehov og lokalekrav mv. blive afdækket.

Rehabiliteringsafdelingen



4. Det gode samarbejde med 
pårørende



• Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget har ønsket, at der 
udarbejdes retningslinjer for samarbejdet med pårørende.

• Retningslinjerne skal bidrage til at styrke borgerens livskvalitet og 
samtidig sørge for, at man som pårørende er tryg ved den indsats, 
som kommunen leverer til ens nærtstående.

• Målgruppen er borgere over 18 år, pårørende og medarbejdere i de 
tilbud, som ligger inden for Social- og Sundhedsudvalgets samt 
Velfærdsudvalgets område

• Administrationen har udarbejdet et udkast med udgangspunkt i andre 
kommunens pårørendepolitikker, skriftligt materiale fra patient- og 
pårørendeorganisationer samt fokusgruppeinterview med pårørende i 
Frederikssund Kommune. 

Det gode samarbejde med pårørende



• Tillid
I det gode samarbejde er det afgørende, at der er gensidig tillid 
mellem borgeren, pårørende og kommunens medarbejdere.

• Respekt
I det gode samarbejde er det afgørende, at der er gensidig respekt 
mellem borgeren, pårørende og kommunens medarbejdere.

• Kommunikation
I det gode samarbejde er det afgørende, at der er en god og tydelig 
kommunikation.

• Samarbejde
I det gode samarbejde er det afgørende, at vi faktisk arbejder 
sammen, da dette kan bidrage til at skabe tryghed og trivsel.

Principper



• Når en borger begynder i et tilbud eller starter i en indsats
Det er afgørende, at der indhentes samtykke, at borger og pårørende 
modtager en informationspakke, at roller og forventninger afstemmes 
mellem borger, pårørende og medarbejdere samt at der indgås aftale 
om en kontaktperson

• Når en borger er i et tilbud eller en indsats
Det er afgørende, at der er kontinuerlig information, for eksempel via 
nyhedsbreve og hjemmeside samt at der er en løbende dialog og 
opfølgning med de pårørende.

• Ved væsentlige ændringer i borgerens tilstand
Det er afgørende, at den pårørende informeres om væsentlige 
ændringer i borgerens tilstand og at den pårørende inddrages i 
forhold til håndteringen af borgerens nye livssituation fremadrettet.

Retningslinjer



• Ved overgange mellem tilbud, indsatser og sektorer
Det er afgørende, at borger og pårørende informeres om overgangen, 
at processen omkring overgangen startes rettidigt og at borgerens 
nuværende tilbud finder en ny kontaktperson inden tilbuddet slipper 
denne rolle. 

• Når en borger ophører i et tilbud eller en indsats
Det er afgørende, at den pårørende informeres om at borgeren 
ophører i tilbuddet, at den pårørende inddrages til at håndtere 
praktiske forhold, som den nærtstående ikke selv kan samt at forløbet 
afsluttes på en god måde, for eksempel via en samtale eller et 
egentligt møde.

Retningslinjer



• Det gode samarbejde med pårørende sendes i høring i de berørte 
MED-udvalg og drøftes på dialogmøder.

• På baggrund af dialogmøderne og høringen vil administrationen 
tilrette udkastet til retningslinjer med parternes bemærkninger.

• De endelige retningslinjer forventes at blive godkendt på 
udvalgsmøder i november 2020.

• Retningslinjerne skal implementeres og forankres lokalt i de forskellige 
tilbud.

Videre proces



5. Emner ønsket af Ældrerådet



• Med baggrund i dokumentarudsendelse på TV2 ”Plejehjem 
bag facaden”.

– Drøftelse af ældreplejen i Frederikssund

– Normeringer – Hvordan ser det ud på de enkelte plejecentre

– Kan beboer- pårørenderåd eventuelt styrkes?

• Tidsperspektiv i Myndighed

– Hvor lang tid må der gå fra behov opstår til visitationsbesøget?

• Yderligere emner, som Ældrerådet foreslår besvares 
skriftligt:

– Udviklingen af Covid-19 smitte samt brug af værnemidler på 
plejecentre og i døgnplejen.

– Hvordan går det med brandsikring på plejecentrene og i sær på 
Tolleruphøj.

Emner



• Drøftelse af ældreplejen i Frederikssund

• Normeringer – hvordan ser det ud på de enkelte 
plejecentre

• Kan beboer- og pårørenderåd evt. styrkes

”Plejehjem bag facaden”



Normeringer på omsorgscentrene

  Antal beboere pr. medarbejder 
Antal 

beboere 
i alt 

    Hverdag     Weekend   

  Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Dagvagt Aftenvagt Nattevagt 

Nordhøj 3,3 5,4 24,5 3,8 5,4 24,5 49 

De Tre Ege 3,5 6,2 28,0 4,0 6,2 28,0 56 

Solgården 3,6 5,9 23,5 3,9 6,2 20,5 47 

Tolleruphøj 3,2 6,8 17,5 3,8 6,8 17,5 35 

Pedershave 3,4 5,6 32,0 4,0 5,6 32,0 96 

Alle centre 3,4 5,9 26,7 3,9 6,0 26,2 283 

 Note: Bemandingen er opgjort eksklusive centersygeplejersker, fysioterapeuter, 

musikterapeuter, aktivitetspædagoger, husassistenter, diætister, ledere, administrative 

medarbejdere, servicekorps mv., som ikke indgår i den personlige pleje af beboerne.



• Ventetid for visitation til akut personlig pleje og 
praktisk hjælp

Tidsperspektiv i Myndighed



6. Fælles dialogmøder



7. Eventuelt



Tak for i dag!


