
Til: Velfærdsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 7. 

september 2021 

Punkt Bemærkninger 
122. Aftale med Region 
Hovedstaden om 
intravenøs behandling i 
kommunalt regi  

29.30.08-A00-1-21 

Velfærdsudvalget skal i denne sag tage stilling til en aftale med 
Regionen om intravenøs behandling, som KKR Hovedstaden har 

godkendt den 16. juni 2021.  
Ældrerådet anbefaler at aftalen indgås med KKR Hovedstaden.  

IV- opgaverne udføres allerede d.d. af døgnplejen. 

 

123. Budgetopfølgning 
pr. 30. juni 2021 
Velfærdsudvalget  

00.30.14-Ø00-68-20 

 

Udvalget forelægges her budgetopfølgningen efter 1. halvår. 
Hvor Ældrerådet efter 1. kvartal konkluderede, at vi ikke delte 
administrationens optimisme mht. at overholde budgettet, giver 

denne opfølgning et endnu mere pessimistisk billede af 
situationen. 
Det må konstateres, at budgetlægningen ikke har levet op til 

forventningerne og især på døgnplejen, hvor der er merforbruget, 
er på kr. 8 mio. allerede efter første halvår. Disse 
budgetafvigelsers ser vi ved hver budgetopfølgning, hvilket tyder 

at der ikke er afsat penge nok til området. Ældrerådet opfordrer vi 
til at der fremover tages stilling til dette i budgettet. 
 

PÅ baggrund af mindreforbrug andre steder indstiller 
Kommunaldirektørens derfor kun en samlet ekstrabevilling på kr. 

4,3 mill. overfor Økonomiudvalget og Byrådet. 

124. Opfølgning budget 
2021-2024 

00.30.04-Ø00-72-20 

 

Sagsfremstillingen er tredje status på implementering af aftalen 

om budget 2021-2024 i forhold til såvel aftaleteksten som de 
vedtagne politiske ændringsforslag. 
Peders Have:  

Ældrerådet er fortsat imod, at de sidste 3 pladser lukkes. 
Ældrerådet anbefaler, at der i stedet åbnes flere pladser, således 
at ventelisten nedbringes. 

Rehabilitering: 
Der er lukket 2 pladser på Rehabiliteringsafdelingen. Ældrerådet 

finder det svært at vurdere, om besparelsen kan opnås, idet man 
er nødt til at sammenligne med beløbet for ventepenge på 
sygehusene. Hvis borgerne ikke kan udskrives, vil det blive dyrere 

i den sidste ende. 

 

125. 
Vedligeholdelsesplaner 
på omsorgscentre 

27.42.24-G01-1-21 

Ældrerådet takker for modtagelsen af vedligeholdelsesplaner for 5 
omsorgscentrene, men uden adgang af den byggetekniske 
gennemgang giver planerne desværre ingen mening. Ældrerådet 

ser frem til at modtage Velfærdsudvalgets referat vedrørende 
dette punkt, hvorefter Ældrerådet gerne vil have mulighed for at 

vende tilbage til punktet. 
 



 

126. Orientering om 
ungarbejdere på 
omsorgscentrene 

27.42.36-A00-2-21 

 

Orienteringen om ansættelse af 2 ungarbejderne på 

plejehjemmene Tolleruphøj og Solgården i september 2019. 
Projektet blev afbrudt pga. Cocid-19 og er derfor ikke evalueret. 
De umiddelbare erfaringer er positive, - og Ældrerådet anbefaler 

at et lignede projekt startes op når tiden er til det. 

127. Oplevelser for 
ældre og udsatte 
borgere i forbindelse 
med stimulering af 
oplevelsesindustrien 

17.04.00-A00-1-21 

Udvalgene skal her tage stilling til fordelingen af Finanslovspuljen 
til stimuli af oplevelsesindustrien på kr. 250 mio. Frederikssund 
Kommunes andel er kr. 1.3 mio. 

Administrationen foreslår en fordeling efter pladser/boliger, hvilket 
betyder der er kr. 680.000 til botilbudsområdet. 
Ældrerådet tager fordelingen til efterretning. 

 
Da problemet er for at udmønte aktivitetsmidlerne manglen på 

personale, foreslår Ældrerådet, at der ansættes 
aktivitetsmedarbejder til at planlægge aktiviteter, både disse 
midler fra Staten og kommunens egne aktivitetsmidler på kr. 

500.000.  Samtidig foreslår Ældrerådet, at denne 
aktivitetsmedarbejder kunne fremme samarbejdet med de 
frivillige og deres §18 midlerne. 

 



128. Orientering om 
støtte til borgere ved 
flytning til 
omsorgscenter 

27.42.08-A26-1-21 

 

Denne sag er en orientering om den støtte borgere der skal flytte 
på plejehjem får! 
Der er store økonomiske udfordringer især hvis borgeren er gift. 

Så skal økonomien deles og begge ægtefæller bliver af det 
offentlige betragtet som enlige og har ret til udvidet pension og 

boligstøtte m.m. 
 
”I orienteringen orienteres der om, at de borgere, som ikke kan 

udfylde ansøgningsskemaerne og kommunikere med de offentlige 
myndigheder, og ikke har pårørende eller netværk som kan bistå, 
støttes af Visitation og Hjælpemidler i et tæt samarbejde med 

omsorgscenteret, leverandører på nuværende hjælp og støtte og 
boligadministrationen.  

Hjælpen kan være vejledende, men ofte er der brug for konkret 

hjælp til at udfylde blanketter og direkte kontakt til eksempelvis 
Udbetaling Danmark. Ikke sjældent indeholder støtten bankbesøg 
sammen med borgeren eller med en fuldmagt fra borgeren.” 

 
Ældrerådet er bekendt med, at der ikke gives den fornødne 
økonomiske hjælp ved borgernes indflytning på plejehjem. Det er 

muligt, at der er intentioner om at give hjælpen, men det 
fungerer ikke! 
Ofte er der tale om borgere med demens eller borgere, som ikke 

er digitale og ikke formår at søge om de ydelser, som de er 
berettiget til. 

Det er ikke nok at give vejledning - der kræves handling. 
Byrådet vedtog tidligere at nedlægge socialkonsulentens stilling - 
og det har givet store udfordringer for de svage borgere. 

Socialkonsulenten havde den direkte kontakt til de borgere, som 
blev indstillet til plejehjem og var behjælpelig med at få ordnet 
alle økonomiske forhold, så de udsatte borgere modtog de 

ydelser, som de var berettiget til. Ældrerådet er bekendt med 
borgere, som ikke har fået søgt indskud, boligydelse og pension 
som enlige, helbredstillæg og varmetilskud. Derudover kan 

borgere med hus også have behov for hjælp med den indefrosne 
ejendomsskat.  
Hvis ikke der er hjælp at hente, så sidder den hjemmeboende 

borger og får trukket dobbelt husleje, indskud mv. på en 
overtrukket konto og har ikke penge til mad osv. Det er ikke godt 
nok! 

 
Ældrerådet anbefaler, at stillingen som socialkonsulent 

genbesættes. Med en ansøgning til plejehjem pr dag, bliver der 
nok at lave. 
 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 



 
 


