
Til: Velfærdsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 10. 

august 2021 

Punkt Bemærkninger 
103. Handleplan for 
udmøntning af 
besparelse på 
omsorgscentrene 

27.00.00-Ø00-5-20 

 

Ældrerådet henviser til vores tidligere høringssvar. Vi mener 
stadigvæk, at det er en meget dårlig idé at lade SSA-eleverne 

indgå i normeringen, hvilket de 5 SSA-elevers besvarelser af 
spørgeskemaerne også giver udtryk for. At tildele SSA-eleverne et 

ansvar, som de ikke føler sig klædt på til at honorere, er ikke godt 
for nogen. 
At lade SSA-eleverne følge deres praktikvejleders arbejdsplan 

lader derimod til at have været en succes. Fint at arbejde videre 
den vej. 
Ligeledes må vi tage skarpt afstand fra at bruge midler afsat til 

aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene til at dække 
besparelser på kommunens budget – også selvom der er tilført 
ekstra midler fra regeringens Covid-19-pulje. 

Vi foreslår igen hele besparelsen overført til 
budgetforhandlingerne for 2022. 

104. Udmøntning af 
besparelse 
vedrørende lukning af 
plejeboliger på 
Pedershave 

27.42.00-G01-1-21 

 

Velfærdsudvalget har hver måned siden november 2020 
fulgt udviklingen i ventelisten på Pedershave... mhp. at opnå 
den ønskede besparelse ved lukning af 12 pladser. 
6 boliger i hus C blev lukket i første halvdel af 2021. 
Yderlige 6 boliger forsøges lukket i hus E. Velfærdsudvalget 
besluttede i juni at lukke 3 ledige boliger i hus E pr 1.7.21. 
Nu er yderligere 2 boliger ledige i hus E, mens den 3. endnu 
ikke er fundet. 
Adm. foreslår, at de 2 ledige boliger i hus E lukkes og at den 
3. lukkes, når det er muligt. 
Ældrerådet har svært ved at forstå, at der fortsat ønskes 
lukning af plejehjemspladser, når ventelisterne stiger. 
Det er muligt, at der kan opnås besparelser på 
plejehjemsområdet, men udgiften vil så modsat stige på 
Døgnpleje-området, da borgerne jo rent faktisk skal plejes. 
Det er dog urimeligt, at svage borgere ikke kan komme på 
et ønsket plejehjemsophold i det sidste stadie af deres liv. 
Der er næppe borgere, som ønsker en plejehjemsplads, 
hvis de følte sig trygge i eget hjem. 
 

105. Kortlægning af 
normeringer på 
omsorgscentre 

27.42.00-G01-7-20 

 

Velfærdsudvalgt bliver her præsenteret for analysen af 

normeringerne på plejehjemmene i Frederikssund Kommune. 
Analysen viser at der ikke er den store forskel set ifh. til 
landsgennemsnittet i VIVE rapport. 

Plejehjemmene har færre beboere pr medarbejder i dagtimerne 
og flere i nattetimerne. 

Der argumenteres for, at kommunens plejehjem er forholdsvis 
store og derfor har brug for færre nattevagter. Ældrerådet er ikke 
enig i den analyse, idet der let kan opstå problemer i den anden 



ende af plejehjemmet, som ikke observeres når personalet er 
langt væk. 
Ældrerådet anbefaler at de indføres minimumsnormeringer hele 

døgnet. 
 

106. Behov for mere 

styring og ledelse i 
Døgnplejen 

29.18.00-A00-4-21 

 

Administrationen anbefaler Velfærdsudvalget at der i de 
kommende budgetter tilføres midler til ansættelse af flere Ledere i 

Døgnplejen.  
I en analyse foretaget af Connector viser det sig, at der er behov 
for at styrke organisationen samt arbejde med effektiv styring-, 

attraktiv arbejdsplads- og høj patientsikkerhed. 
Rapporten peger på 7 indsatsområder, som der skal arbejdes 
med. 

Antallet af ældre er de senere år steget markant og dermed er 
antallet af ældre der modtager ydelser også steget. Det betyder, 

at der de senere år er ansat yderligere godt 150 medarbejdere 
uden at der er tilført ledelsestimer. 
Udvalget vil få en opdatering af indsatserne i Handleplanen med 

de 7 indsatser i oktober. 
Ældrerådet bakker op om – og anbefaler, at det oversendes til 
budgetforhandlingerne at der tilføres flere ledelsestimer i 

Døgnplejen. 
 

107. Tilsyn i 
Døgnplejen 

29.18.00-A00-3-21 

 

Velfærdsudvalget orienteres herved om reaktivt Tilsyn i 
Døgnplejen. 

Ældrerådet bliver i tilsynsrapporten bekendt med de betydelige 
problemer der er i døgnplejen, som ligeledes også er omtalt i 
dagspressen. På baggrund af vedlagte tilsynsrapport og 

handleplan forventer Ældrerådet løbende at blive orienteret om 
udviklingen i sagen, og herunder administrationens mundtlige 
supplement ift. til arbejdet med handleplanen, som er forelagt på 

mødet. 

108. Overblik over 
ydelsestyper i 
forbindelse med 
skærmbesøg 

27.00.00-A00-100-19 

 

Anvendelse af skærmbesøg og velfærdsteknologi i det hele taget 
har Ældrerådets store bevågenhed og støtte, hvis det udøves på 
borgernes præmisser og accept. 

Ældrerådet finder, at den beskrevne målsætning lever op til disse 
forudsætninger. Denne beskrives således bl.a.: Målet er, at 
borgerne oplever en større frihed og selvstændighed, når de ikke 

skal vente på et fysisk besøg. Det er ligeledes et mål at 
medarbejderne opnår en større flexibilitet i planlægningen, mere 
direkte borgertid og mindre transporttid. 

Med henvisning til målsætningen, kan man kun undre sig over, at 
statussen er en halvering af den estimerede borgertid? 
Det er Ældrerådets klare holdning, at borgerne stadig skal have 

periodiske, fysiske besøg af hjemmeplejen og sygeplejen som 
supplement og opfølgning på om de visiterede ydelser stadig 
holder. 

Af statussen ses et stort potentiale for udvidelse af 
borgergruppen, der modtager skærmbesøg, da der kun i 
øjeblikket er ca. 20 borgere tilknyttet. 

 
Med disse bemærkninger tager Ældrerådet orienteringen til 

efterretning og forventer samtidig, at resultatet af evalueringen, 
primo 2022 også forelægges Ældrerådet 



109. Midtvejsstatus 
for Projekt 
Nedbringelse af 
sygefravær samt 

status for 
ældreområdets 
sygefravær  
81.28.00-P20-1-20 

 Midtvejsstatus for Projekt Nedbringelse af sygefravær samt status 

forældreområdets sygefravær. 
Det fremgår af Statusnotat om sygefravær i ældreplejen juni 

2021, at der har været en markant stigning i sygefravær på 
ældreområdet i april/maj 2021 i forhold til 2020 og året før, samt 
at det stadig er højere end landsgennemsnit, selv om dette også 

er steget. Specielt stigningen i Rehabiliteringsafdelingen samt de 
3 omsorgscentre er markant, både hvad angår de korte fravær (0-
7 dage) og de lange fravær (mere end 60 dage). Der peges bl.a. 

på besparelser på ældreområdet, hvilket presser enhederne, som 
en af de mulige årsager. 

Ældrerådet finder denne udvikling bekymrende og finder, at dette 
bør give anledning til genovervejelse af de implementerede og 
planlagte besparelser. 

Orientering om status for Tværgående handleplan for 
sygefraværsindsatsen 2020-2021 midtvejs i året giver ikke 
Ældrerådet anledning til bemærkninger. Ældrerådet ser frem til at 

modtage den opdaterede status ved årets udgang. 
Det konstateres, at Frederikssund Kommune ikke har IT-systemer, 
der understøtter sygefraværsretningslinjer, hvilket undrer 

Ældrerådet. 
 

110. Indsatser i den 
kommende 

demensstrategi til 
budget 2022 

27.00.00-G01-43-18 

 

Her forelægges Velfærdsudvalget forslag til tre nye 
indsatsområder for borgere med demens som blev foreslået ved 

behandlingen af Demens strategien. 
Det er følgende indsatsområder: 

a) Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med 

demenssygdom 
b) Bedre mulighed for transport til aktiviteter 
c) Tilbud til yngre demente og hjemmeboende børn 

Forslag til indsatser: 
a. Det foreslås at tilbyde demente i eget hjem fysisk træning 

i små hold. 

b. At give transport til hjemmeboende demensramte 
transport til en fast ugentlig aktivitet. 

c. Da vi kun har få yngre demente, foreslås det at vi 

arbejder sammen med Rådgivnings- og aktivitetscentret i 
Hillerød. 

Administrationen støtter op om punkt a+ c, men ikke b, da det vil 
koste forholdsvis mange penge. 
 

Ældrerådet anbefaler alle 3 forslag og anbefaler at de alle tre 
oversendes til budgetforhandlingerne. 
 

 

111. 
Implementeringsplan 
for retningslinjer for 
det gode samarbejde 
med pårørende 

Implementeringsplanen opdelt i to faser  

Det foreslås, at tilbuddene frem til marts 2022 arbejder med 
implementering af retningslinjen i to faser, og inden for de fem 

kritiske tidspunkter, som er beskrevet i retningslinjen, og hvor 
samarbejdet med pårørende er ekstra vigtigt for at skabe de 
bedste forudsætninger for borgeren.  

 
De kritiske tidspunkter er:  

• Når en borger begynder i et tilbud eller starter i en 
indsats. 



27.00.00-P22-2-19 

 

• Når en borger er i et tilbud eller en indsats. 

• Ved væsentlige ændringer i borgerens tilstand. 

• Ved overgange mellem tilbud, indsatser og sektorer. 
Når en borger ophører i et tilbud eller en indsats. 
 
Ældrerådet ser implementeringsforslaget som Ok, men mener, at 

man bør overveje om ikke der skal være et punkt målrettet 
uenigheder mellem borger/pårørende og den enkelte institution. 
Derudover er det svært at se, at Idekataloget, punkt 1 + 9 i 

Indsatser for psykiatriens pårørende er indarbejdet. (punkt 9 på 
SSU 9. august 2021) 

112. Anvendelse af 
aktivitetsmidler på 
Velfærdsudvalgets 
område 

00.30.00-A00-1-21 

 

Ældrerådet tager orienteringen om de udførte og planlagte 
aktiviteter på omsorgscentrene til efterretning. 

Mht. overførsel af midler fra aktivitetspuljen til besparelser på 
kommunens budget henvis til høringssvaret under dagsordenens 
punkt 103. 

113. 
Omgørelsesprocenter 
fra Ankestyrelsen på 
det sociale område 
2020 

27.00.00-K03-1-21 

 

Velfærdsudvalget har fået Ankestyrelsens omgørelsesprocenter til 

orientering. 
Omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen på det sociale område 
2020. 

På socialområdet ses der et markant stigende antal sager, der 
forelægges Ankestyrelsen, i 2020 95 sager. Samtidig stiger 
procenten af sager, hvor Ankestyrelsen omgør Frederikssund 

Kommunes afgørelse, i 2020 46%, hvilket også er signifikant 
højere end landsgennemsnittet på 36,3%. Sagsfremstillingen 
forholder sig ikke til dette forhold, hvorfor Ældrerådet må give 

udtryk for forundring og kritik af dette forhold. 
På voksenhandicap området er Ankestyrelsen i 2020 forelagt 19 

sager, hvoraf 42% af sagerne her ført til omgørelse, hvilket svarer 
til landsgennemsnit. Ældrerådet har ingen bemærkninger hertil. 
Børnehandicapområdet falder ikke ind under Ældrerådets primære 

interesseområde, men Ankestyrelsens omgørelsesprocent (81%) 
giver alligevel anledning til forundring. 
Samlet set giver Ankestyrelsens omgørelser af afgørelse truffet af 

Frederikssund Kommune Ældrerådet anledning til bekymring over 
sagsbehandlingen på dette område. 
 

 

114. Status på teknisk 
budgetgrundlag - 
Budget 2022 - 2025 

00.30.04-Ø00-6-21 

 

Velfærdsudvalget forelægges status på det tekniske budgetforslag 
for 2021-25 for udvalgets bevillingsområder. 
Udvalgets samlede tekniske rettelser kan opgøres til 

mindreudgifter på 4.979 mio. kr. i 2022 samt mindre udgifter på 
7.335 mio. i hele budgetperioden 2023-2025. 
Ældrerådet tvivler på, at demografiberegningen på baggrund af 

befolkningsprognosen er retvisende. 
Det har i årevis været en økonomisk udfordring, at budgettet 
fastsættes på baggrund af en fejlagtig beregning af udviklingen i 

antallet af ældre der har behov for pleje. 
 



 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


