
Til: Social og Sundhedsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til SSU-mødet den 1.november 2021 

Punkt Bemærkninger 
118. Budgetopfølgning pr. 
30. september 2021 

00.30.14-Ø00-67-20 

Ældrerådet tager budgetopfølgningen til efterretning. 

119. Opfølgning budget 
2021-2024 

00.30.04-Ø00-72-20 

Budgetaftalen indeholder fire ændringer på SSU-

udvalgets område, hvoraf 1 er implementeret og 3 
delvist implementeret. 
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med 

følgende bemærkninger: 
Muligheden for nyt daghjemstilbud undersøges 

Ældrerådet ser frem til at der indgås en politiks aftale 
om nye muligheder for placering af Daghjemmene 
Det nære sundhedsvæsen 

Ældrerådet ser frem til at Dybendal bliver områdets 
Nærhospital. 

120. Nedbringelse af 
ventelister på almen 
tandpleje (Budgetaftale 
2022-25) 

29.15.00-P05-2-21 

Ikke Ældrerådets område 

121. Plan for botilbud 
foranalyse 

27.57.00-G01-2-18 

Ældrerådet tager indstilling om tilpasset procesplan til 
efterretning. 
 

122. Orientering om 
indsats mod brand hos 
bevægelseshæmmede 
borgere i eget hjem  

14.12.00-A21-1-21 

I denne sag orienteres Velfærdsudvalget om status for 
indsatsen mod brand hos bevægelseshæmmede 

borgere i eget hjem. 
 
Ældrerådet bemærker med tilfredshed, at indsatsen 

nu også omfatter borgere, som har valgt en privat 
leverandør.  
 

123. Flere hænder til 
ældre- og 
sundhedsområdet 

81.00.00-G01-370-21 

 

KL har lavet en handlingsplan ”Flere hænder til ældre- 
og sundhedsområdet” med 16 initiativer. 
Med hensyn til rekruttering, uddannelse og 

fastholdelse er det et problem både i Frederikssund og 
på landsplan. Der er rigtig mange gode forslag til 
initiativer i KL’s Handlingsplan og Ældrerådet 

anbefaler, at initiativerne drøftes med Med-udvalget 
og at der udarbejdes en lokal rekrutterings- og 

uddannelsesstrategi. 



Det er Ok at disse tiltag og evt. løsninger drøftes i 
KKR, men det er alt for langsommeligt- arbejdet må i 
gang nu. 

 

124. Evaluering af 
Sundhedssamtalen 

29.09.08-P20-1-19 

 

Projekt afklarende Sundhedssamtale, ser ud til – på 
trods af Corona, at have et positivt resultat for 
borgere der har deltaget i en Sundhedssamtale. 

Det foreslås, at konceptet indføres ifm. de lovpligtige 
forebyggende hjemmebesøg, hvilket Ældrerådet finder 
oplagt. Telefonsamtaler kan dog ikke i alle tilfælde 

erstatte et konkret hjemmebesøg. 

125. Reviderede 
retningslinjer for 
borgerrådgiverfunktionen 

00.07.40-G01-1-21 

 

Det skal bemærkes at dette punkt ikke er sendt til 
høring hos os.  
Kommentarer: Nedenstående slettes 

Men ud fra det tilsendte materiale, herunder bilag, må 
det forventes at såfremt der kommer bemærkninger 
fra SSU eller VEL, at Ældrerådet for lejlighed til at 

læse disse inden forelæggelse for byrådet. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


