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Referat fra dialogmøde mellem 
Velfærdsudvalget og Ældrerådet 

   

 

Referat fra mødet 

Den 1. juni 2021 kl. 11-13 i Byrådssalen    
 

  

  

 

 

 

 Referat 
Sag nr. 1  Velkomst 

Næstformand Susanne Bettina Jørgensen bød velkommen til dialogmødet. 

 

Sag nr. 2  Økonomisk status og budgetproces 2022 

Centerchef Paw Holtze Nielsen redegjorde for den økonomiske status i Center 

for Voksenstøtte og Ældre 

Omsorgscentrenes økonomi er udfordret pga. udmøntning af en besparelse fra 

2021. Forbruget i første kvartal i 2021 kunne indikere et merforbrug på 

kommunens tre omsorgscentre på 6,6 mio. kr. Der er indlagt en besparelse på 

omsorgscentrene på 5,2 mio. kr. Velfærdsudvalget godkendte den 12. januar 

2021 en handleplan med fem indsatsområder, der skulle realisere 

besparelserne.  

Centerchef Charlotte Bidsted fortalte at, i døgnplejen indikerer forbruget i 

første kvartal af 2021 et merforbrug på 6,3 mio. kr. Merforbruget er 

hovedsageligt på den delegerede sygepleje. Administrationen følger 

udviklingen nøje samt iværksætter mulige styringstiltag ift. forbruget af 

delegerede sygeplejeydelser Der er i 2021 indlagt besparelser på døgnplejens 

budget svarende til i alt 1,2 mio. kr.  

Inden for de visiterede ydelser i hjemmeplejen forventes, på grundlag af 

forbruget fra første kvartal i 2021, et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. 

visiterede hjemmeplejeydelser. Mindreforbruget kan primært tilskrives en 

forventning om færre udgifter til private leverandører.  

Budget 2022 – 2025 kommer i høring fra den 23. august til den 5. september. 
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Høringsmaterialet vil blive gennemgået på dialogmødet den 25. august. 

Ældrerådsformand Lissi Gyldendahl indledte på Ældrerådets vegne med at 

takke for det gode samarbejde med Velfærdsudvalget. Ældrerådets opfattelse 

er, at der som udgangspunkt er gode forhold for de ældre i Frederikssund 

kommune, men at det altid kan gøres bedre, og det er med det for øje, at 

Ældrerådet arbejder.  

Ældrerådet har tidligere indgivet høringssvar vedr. kommunens budget 2021, 

og har hele tiden været skeptiske omkring besparelsen på plejecentrene. 

 

Sag nr. 3  Demensstrategi 

Afdelingsleder Søren Kvistgaard Rasmussen orienterede om indholdet af 

kommunens forslag til ny Demensstrategi. Demensstrategien er lagt i offentlig 

høring på kommunens hjemmeside, hvorfra der kan indsendes høringssvar. Se 

mere på: Høring. Høringsfristen løber til 27. august 2021. 

 

Ældrerådet henviste til deres tidligere fremsendte høringssvar til 

demensstrategien. Samtidig fremhævede Ældrerådet de tre indsatser, som 

administrationen er i færd med at afdække de økonomiske virkninger af: 

• Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demenssygdomme 

• Bedre mulighed for transport 

• Tilbud målrettet yngre demensramte 

Derudover fandt Ældrerådet det vigtigt, at kommunen medvirker til at 

borgerne meget hurtigt bliver udredt for demens. Tidlig udredning og 
medicinering kan forhale sygdommens udvikling. 

 

Sag nr. 4  Kom trygt hjem 

Døgnplejens arbejdsgang kaldet ”Kom trygt hjem” blev drøftet på mødet. 

Formålet med arbejdsgangen er, at der bliver taget hånd om borgerens 

sygeplejerelaterede problemer umiddelbart efter udskrivelsen og, at 

genindlæggelser forebygges. 

 

Det tilstræbes, at Døgnplejen aflægger borgeren et besøg mindst fire timer 

efter udskrivelsen fra hospitalet, og et andet besøg forgår i den efterfølgende 

dagvagt.  

 

Det er oplevelsen, at arbejdsgangen fungerer, og at borgerne er glade for 

ordningen. 

Ældrerådet pointerede, at der skal være en særlig opmærksomhed på, at 
opfange de borgere, som ikke i forvejen er kendt af Døgnplejen. Det vil være 

hensigtsmæssigt og tryghedsskabende, hvis borgeren ved udskrivelse fra 

hospital/Rehabiliteringsafdelingen fik udleveret en oversigt over de 
telefonnumre, de kan kontakte, hvis de bliver utrygge eller får brug for hjælp 
umiddelbart efter, de er kommet hjem. 

https://www.frederikssund.dk/Politik/faa-indflydelse/Politikker-og-budget/hoering-om-demensstrategi
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Der bør samtidig være større fokus på, om borgeren har brug for praktisk 
hjælp i forbindelse med udskrivningen. Borgeren udskrives måske til et tomt 
køleskab eller har brug for at få tømt postkasse, skraldespand m.v. 

Ældrerådet har ligeledes eksempler på, at arbejdsgangen kan svigte, hvis 

borgeren udskrives fra privathospital eller til en pårørende i en anden 

kommune end borgerens egen bopælskommune. 

Administrationen tjekker op på proceduren vedr. ovenstående. 

Velfærdsudvalget fandt det vigtigt fremadrettet, at have en opmærksomhed 

omkring trygheden for borgeren ved udskrivningen, idet presset på 

kommunens indsats er stigende i takt med, at hospitalerne omlægger deres 

aktivitet til ambulante forløb med hurtig udskrivning af borgerne. 

 

Sag nr. 5  Emner, som Ældrerådet ønsker en dialog omkring 

Personalets kvalifikationer 

Ældrerådet udtrykte bekymring omkring personalets kvalifikationer i plejen af 

demensramte og kommunikationen med de pårørende. Bekymringen tager 

udgangspunkt i en borgersag Ældrerådet har fået henvendelse om.  

 

Velfærdsudvalget og administrationen kan ikke kommentere på enkeltsager, 

men anerkendte, at Ældrerådet løfter spørgsmålet omkring personalets 

kvalifikationer op på baggrund af sagen. Arbejdet med demensramte udvikler 

sig konstant, og det er vigtigt, at personalets kompetencer er ajour med 

udviklingen samt, at der er et godt samarbejde med de pårørende.  

Vigtigheden af personalets uddannelse er derfor også indarbejdet i 

demensstrategien, som pt. er i høring. 

 

Kommunens postgange og svar til borgerne 

Ældrerådet kender til eksempler på, at borgere, der har sendt fysisk post til 

kommunen, oplever længere sagsbehandlingstid, fordi posten er længere tid 

om at nå frem til den rette afdeling. Ældrerådet anbefalede derfor, at 

kommunen reviderer sine postgange. 

 

Ældrerådet fandt det ligeledes problematisk, at en borger får forskellige 

juridiske svar fra kommunens jurister, i forbindelse med en ansøgning om 

aktindsigt. 

 

Tilbagemeldinger på de politiske beslutninger 

I de høringssvar Ældrerådet indgiver til de politiske udvalg, stiller Ældrerådet 

ofte spørgsmål til enten administrationen eller politikerne. Ældrerådet oplever, 

at de ikke modtager svar på deres spørgsmål, og spurgte derfor ind til en 

procedure der vil sikre, at de får svar. Ældreudvalget bad ligeledes 

Velfærdsudvalget om en tilbagemelding på, om deres høringssvar har 

indflydelse på de politiske beslutninger. 

 

Administrationen kvitterede for Ældrerådets fyldestgørende og gode 

høringssvar, og opfordrede samtidig til, at hvis Ældrerådet har spørgsmål til 



 

 

4/4 

 Referat 
enten administrationen eller til politikerne, så rettes spørgsmålene direkte til 

de relevante parter og ikke via høringssvarene. Høringssvarenes formål er at 

kvalificere fagudvalgenes behandling af sagerne. 

 

Ældrerådet holder møder hver måned, og her er det muligt for 

administrationen at deltage, og have en dialog om de spørgsmål, som 

Ældrerådet ønsker nærmere belyst. 

 

Velfærdsudvalgets medlemmer bad ligeledes Ældrerådet medlemmer om, at 

kontakte dem direkte hvis de har spørgsmål, og understreger samtidig, at alle 

hørringsvar fra Ældrerådet er værdsat, og bliver nøje læst og inddraget i 

behandlingen af udvalgets sager.  

 

 

Sag nr. 6  Eventuelt 

Både Ældrerådet og Velfærdsudvalget takkede for et godt møde. 

Administrationen er i gang med at forberede et dialogmøde omkring etablering 

af et klageråd. Mødet vil blive afholdt i august for Velfærdsudvalget, Social- og 

Sundhedsudvalget samt Handicaprådet og Ældrerådet. Dato for mødet 

udsendes så snart den foreligger. 

 

 


