
Til: Social og Sundhedsudvalget 

Høringssvar Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 den 30. 

september 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 4. oktober 2021 

Punkt Bemærkninger 

108. Plan for 
botilbud foranalyse 

27.57.00-G01-2-18 

Udvalget skal her tage stilling til en foranalyse og procesplan for 
udbygning af eksisterende botilbud. Byrådet har besluttet at der 

arbejdes videre med at udbygge botilbuddene på Vangedevej og 
Egeparken. 
Ældrerådet finder de forslåede projekter gode, men må tage 

forbehold for, at det er handicaprådets spidskompetence, 
 

 109. 
Førstebehandling 
af 
kvalitetsstandarder 
for 2022 

27.00.00-G01-3-21 

Udvalget skal i denne sag førstebehandle kvalitetsstandarderne 
for 2022, inden de sendes i høring. 
I 2021 igangsatte administrationen en proces med at gøre 
kvalitetsstandarderne mere fleksible. 
I procesplanen for 2022 har administrationen interviewet 15 

borgere og pårørende der får støtte, eller har søgt støtte og fået 
afslag. Kun få kender til kvalitetsstandarderne. 

Ældrerådet finder at de foreslåede rettelser gør standarderne 
mere forståelige og det er selvfølgelig godt at fejl er rettet og de 
nu lever op til lovgivningen. 

 

 110. Høring 
vedrørende 
Sammen om 
sundhed - 
sundhedspolitik 
2022-2026 

29.00.00-P22-1-19 

Forslaget til ”Sammen om Sundhed” har tre gennemgåede 

temaer: Sundhedsfremme, Mental Sundhed og Det nære 
sundhedsvæsen og der er opsat 2-3 målsætninger.  
Det er et godt udgangspunkt, men Ældrerådet mangler et afsnit 

om forebyggelse. Mange borgere – især ældre, lever med en eller 
flere kroniske sygdomme som kan afhjælpes eller undgås ved en 

forebyggende indsats.  
Der er et stort potentiale både menneskeligt og økonomisk i at 
holde raske ældre raske. Den enkelte ældres livsstil, levevilkår 

samt samfundets velfærdstilbud spiller samlet en rolle. 
Undersøgelser viser, at de samlede gennemsnitlige omkostninger 
per person ved forbrug af sundheds- og plejeydelser stiger med 

alderen. Det er ligeledes dokumenteret, at 65 procent af de 
samlede sundhedsudgifter kan tilskrives de 10 procent af ældre, 
der har det højeste forbrug af sundhedsydelser. 

Derfor forslår Ældrerådet at der oprettes et Forebyggelsesråd, der 
kan udarbejde og igangsætte forebyggelseplan. 

 

111. Status på 
Boblberg.dk 

83.07.15-G01-1-21 

Ældrerådet tager Statusrapporten til efterretning, 
med den bemærkning at det læses som en positiv foreløbig status 

vedrørende Frederikssund kommune. 
Ældrerådet mener dog stadig, at der i forbindelse med 
Boblberg.dk er nogle uafklarede spørgsmål om sikkerhed, specielt 

muligheden for misbrug af sårbare borgere.  
 
 

 



112. Status på task 
force 
voksenhandicap 

27.00.00-P20-1-21 

 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

113. Orientering om 
ændring af 
"Beredskabsplanen ved 
mistanke om overgreb 
mod børn og unge" 

27.24.00-A00-12-21 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Punktet ligge 

udenfor Ældreområdet primære interesseområde, men Ældrerådet 
finder det positivt, at en sådan beredskabsplan foreligger og 
løbende opdateres. 

Ældrerådet kunne ønske, at en tilsvarende plan kunne udformes 
for ældreområdet, hvor der også bør være fokus på at have et 

beredskab ved mistanke om overgreb. 

 

114. Orientering om 
status på projekt 
Børneliv i Sund Balance 

00.16.00-G01-1-20 

 

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


