
Til: Social og Sundhedsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 6. september 2021 

Punkt Bemærkninger 

100. Budgetopfølgning 
pr. 30. juni 2021 

00.30.14-Ø00-67-20 

 

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 viser et merforbrug for SSU på 
14,5 mio. kr. 10,9 mio. kr. vedrører merforbrug på botilbud, 

krisecentre, herberger samt beskyttet beskæftigelse, hvoraf 
hovedparten af beløbet (7,9 mio. kr.) skyldes stigning i udgifter på 
botilbud. Det er et område, det er svært at budgettere, da enkelte 

sager kan være meget omkostningskrævende og omfanget er 
svært at forudse. 
 

3,6 mio. kr. af budgetoverskridelsen skyldes sundhed og 
forebyggelse - hovedsagelig udgifter relateret til COVID 19.  

 
Ældrerådet undrer sig over at man ikke samtidig med varsling af 
prisstigninger på Botilbuddene lægger det ind i budgettet, med 

disse bemærkninger tager Ældrerådet budgetopfølgningen til 

efterretning. 
 

101. 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. 

Punkt 21, 22 og 24 er implementeret. Ældrerådet anbefaler, at 
der foretages en evaluering af de indførte ændringer - f.eks. efter 

6 måneder. 
 

102. Aftale med 
Region 
Hovedstaden om 
intravenøs 
behandling i 
kommunalt regi  

29.30.08-A00-1-21 

SSU bliver i denne sag orienteret om en aftale om intravenøs 

behandling, som KKR Hovedstaden har godkendt den 16. juni 
2021 og som Velfærdsudvalget skal tage stilling 
Ældrerådet anbefaler at aftalen indgås med KKR Hovedstaden. 

IV- opgaverne udføres allerede d.d. af døgnplejen 
 

103. 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. 

 

104. Samarbejdsaftale 
med KLAPjob om 
skåne- og fleksjob 

15.04.00-A08-1-21 

 

Ældrerådet bakker op om aftalen med Klapjob og stiller deres 
erfaring til rådighed uden beregning. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


