
Til: Velfærdsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 2. 

november 2021 

Punkt Bemærkninger 
139. Budgetopfølgning per 
30. september 2021 - 
Velfærdsudvalget  

00.30.14-Ø00-68-20 

 

Udvalget forelægges her budgetopfølgningen efter 3. 
kvartal. 
Hvor Ældrerådet efter 1. halvår 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 lever op 

til forventningerne. Hver opfølgning er en 
genfortælling af den forrige. 
Specifikt for 3. kvartal er der store overskridelser og 

enkelte besparelser, desværre ligger disse på: 
Visiterede ydelser til hjemmeplejen, genoptræning, 
social service og tilbagebetaling af midler til 

uddannelse. 
Sygefraværet har nået helt uhørte højder på 
plejecentrene på 10,34%, hvilket svarer til 19,3 dag 

pr. fuldtidsansat en stigning på 24% fra samme 
periode i 2020. 
Det må således konstateres at initiativerne til 

nedbringelse af sygefraværet ikke virker og der 
tilsyneladende mangler både tilstrækkeligt 

engagement og arbejdsglæde. 
Totalt skal udvalget denne gang anbefale 
Økonomiudvalget og Byrådet at godkende en samlet 

ekstrabevilling på kr. 12,3 mill. 
 
I sag 143 forelægges udvalget et oplæg til ”flere 

hænder til ældre- og sundhedsområdet. 
Måske er der her løsninger, der kan motivere til en 
bedre arbejdskultur.  

Ældrerådet kan også foreslå, at udvalget interesserer 
sig for principperne i den hollandske buurtzorg-
metode. 
 

140. Opfølgning budget 
2021-2024 

00.30.04-Ø00-72-20 

 

Opfølgning budget 2021-2024 
Opfølgning af det vedtagne budget 2021 indeholder 
fire ændringer på Velfærdsudvalgets område, hvoraf 

en er implementeret og 3 delvist implementeret. 
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, men vil 
ikke undlade følgende bemærkninger: 

Tilpasning af plejeboliger 
”Byrådet besluttede at lukke 12 pladser midlertidigt på 
Peders have og hvis garantiventelisten ikke kan 

overholdes, kan de gradvist blive genåbnet. 
Byrådet besluttede den 29. september 2021 at 
genåbne 6 af boligerne.” 



Ældrerådet ser det som et skridt i den rigtige retning 
at plejeboliger i Pedershave fortsat kan genåbnes, når 
der opstår behov. 

Lukning og åbning af boliger i 2021 peger i retning af 
behov for en langsigtet planlægning med mulighed for 

åbning af boliger og planlægning af nye plejehjem når 
ventelister og befolkningsudviklingen tilsiger det. 
 

Pulje til aktiviteter på omsorgscentrene 
Byrådet afsatte en årlig pulje på kr. 500.000 til 
aktiviteter på plejehjemmene. 

Den 30. september besluttede byrådet dog at 
nedsætte beløbet med kr. 250.000 til at finansiere, at 
SOSU-eleverne alligevel ikke skal indgå i normeringen. 

Ældrerådet mener stadig, at puljen skulle være brugt 
på aktiviteter for de ældre. 
 

Sikring af beboernes boliger på 
omsorgscentrene 
Der er fra Ældrerådets synspunkt et klart behov for at 

der sker fremskridt på dette punkt. Status synes at 
være den samme gennem hele 2021. 
 

  

141. Høring af Sammen 
om sundhed - 
Sundhedspolitik 2022 - 
2026 

29.00.00-P22-1-19 

 

Udkastet til ”Sammen om Sundhed” har 3 
overordnede mål: 
1. Borgeren skal opleve, at det er nemt at leve sundt, 

længe og godt 
2. borgerne skal opleve fællesskab og tidlig støtte i 
forbindelse med mistrivsel. 

3. Borgerne skal opleve sammenhæng og høj kvalitet i 
forbindelse med sygdom. 

Ældrerådet mener det er et godt udgangspunkt for at 
udarbejde konkrete indsatser og handleplaner. 
Ældrerådet vil dog endnu engang anbefale at 

Frederikssund Kommune opretter et forebyggelsesråd, 
med de tidligere begrundelser. 

142. Klausuler over for 
fritvalgsleverandører af 
personlig pleje og 
praktisk hjælp 

27.39.04-G01-1-21 

 

Velfærdsudvalget orienteres her om Kommunens 
arbejds- og sociale klausuler over for fritvalgs- 
leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp. 

Der står i aftalens punkt 10 at leverandørerne er 
forpligtet til at leve op til ILO-konventionen nr. 94 om 

overenskomstmæssige forhold. 
Mon alle de private leverandører er bekendt med en 
ILO-konvention? Måske skulle kommunen sikre sig 

dette ved aftaleunderskrift. 

143. Flere hænder til 
ældre- og 
sundhedsområdet 

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 



81.00.00-G01-370-21 

 

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. 

 

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

14.12.00-A21-1-21 

 

Ældrerådet bemærker med tilfredshed, at indsatsen 

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

145. Monitorering af 
udvikling i ventelister til 
plejeboliger 

27.42.00-P05-1-19 

 

De enkelte plejehjem har ventelister på mellem 72 og 
112 dage, Peders have på 101 dage. 

Ældrerådet mener at det er uacceptabelt at 
”dødssyge” borgere skal vente i flere måneder med at 
få en plejehjemsplads. Kommunens visitationskriterier 

er så stramme, at borgerne skal være ude af stand til 
at hjælpe sig selv på nogen måde, for at få mulighed 
for at få en plejehjemsplads. Så er det helt urimeligt at 

de så skal vente i flere måneders. Som tidligere sagt 
mangler, der en langsigtet plan for udbygning og 
antallet af plejehjemspladser. 

146. Døgnplejens besøg på 
Attendo Lærkevej 

27.33.00-P05-1-21 

 

Udvalget skal her orienteres om udviklingen i brug af 

sygeplejetimer på Attendo 
Ældrerådet kan ikke afgive høringssvar da notatet ikke 
er udarbejdet på dette tidspunkt. 

147. Orientering om 
ændret organisering af 
Døgnplejen 

29.30.00-G01-3-21 

 
Ældrerådet glæder sig til at få orientering om den 

ændrede organisering af Døgnplejen i høring, når 
notatet er færdiggjort og har været præsenteret for 

ledere og medarbejdere samt drøftet i Med-
organisationen. 

148. Reviderede 
retningslinjer for 
borgerrådgiverfunktionen 

00.07.40-G01-1-21 

 

Det skal bemærkes at dette punkt ikke er sendt til 
høring hos os, hvilket Ældrerådet finder urimeligt, da 
Borgerrådgiveren er for alle aldersgrupper. 

Ældrerådet taget retningslinjerne til efterretning. 
 

 

På Ældrerådets vegne 



 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


