
Til: Velfærdsudvalget 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2021 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 30. 

november 2021 

Punkt Bemærkninger 
152. 
Andenbehandling af 
kvalitetsstandarder 
for 2022 

27.00.00-G01-3-21 

Velfærdsudvalget skal i denne sag tage stilling til 
kvalitetsstandarderne for 2022. 

Ældrerådet henviser til vores tidligere høringssvar af 28. oktober 
2021. 

Ældrerådet tager kvalitetsstandarderne til efterretning, men 
opfordrer til, at der evalueres på, om den øgede fleksibilitet, 
som er indarbejdet i kvalitetsstandarderne, har givet den 

ønskede effekt.  
-Er det blevet lettere for medarbejderne at give kommunens 
borgere de løsninger, som gør begge parter mere tilfredse med 

afgørelserne? 
-Hvordan ser økonomien ud med mere fleksible løsninger?  

 



153. Husleje for 
kommunalt ejede 
almene 
boligselskaber 

82.00.00-S00-1-21 

 

Huslejen for de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger 
for 2022 fremlægges Velfærdsudvalget til endelig godkendelse. 
Huslejestigningerne for boligerne sker, fordi henlæggelsernes 

størrelse fastsættes på baggrund af en vedligeholdelsesplaner. 
Pr. 1.1.24 skal vedligeholdelsesplanerne omfatte mindst 30 år. 

Frederikssund kommune har besluttet allerede nu at udarbejde 
vedligeholdelsesplaner, der mindst omfatter 30 år. Det har den 
betydning, at der skal henlægges større beløb end tidligere. 

Der er fra 1.1.22 varslet huslejestigninger på mellem 1 % og 
2,5 %. 
Ældrerådet har fuld forståelse for, at der skal foreligge 

vedligeholdelsesplaner for boligerne, men kan være bekymret 
for, at huslejerne stiger så meget, at borgerne vil være nervøse 
for, om de kan betale huslejen. Det kræver god vejledning og 

hjælp fra administrationen, så kommende beboere ikke skal 
bekymre sig unødigt. 

 

154. Revision af 
Tilsynspolitik for 
tilbud efter § 83, som 
er omfattet af frit 
valg 

27.00.00-P22-1-21 

 

Velfærdsudvalget skal følge op på tilsynspolitikken mindst én 
gang årligt.  

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale 
opgaver efter servicelovens § 83 løses i overensstemmelse med 
de afgørelser, Byrådet har truffet efter denne bestemmelse, og i 

henhold til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder. Ifølge 
servicelovens § 151c, skal Byrådet udarbejde og offentliggøre 
en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af 

reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.  
Formålene med det kommunale tilsyn er, at: 

1. Sikre, at de kommunale ydelser/indsatser, tildelt efter § 
83, løses i overensstemmelse med de afgørelser, 
Byrådet har truffet efter disse bestemmelser og i 

henhold til kommunens vedtagne kvalitetsstandarder. 
2. Sikre, at borgernes retssikkerhed tilgodeses. 
3. Belyse borgerens oplevelse af kvaliteten. 

4. Anvende tilsynet som grundlag for læring og 
fremadrettet udvikling. 

Administrationen foreslår at gøre 

brugertilfredshedsundersøgelsen mere fleksibel ved selv at 
udføre opgaven uden ekstern bistand.  
Ældrerådet kan ikke anbefale ændringen idet vi ikke mener det 

hensigtsmæssigt at kommunen undersøger sig selv 
 

155. 
Klippekortsordning 
på omsorgscentre 

27.42.00-A00-3-21 

 

Ældrerådet tager til efterretning at klippekortordningen først 
iværksættes til 1. marts 2022, dog med den bemærkning, at 

Ældrerådet ikke kan støtte anbefalingen af at der er begrænset 
muligheder for at bruge ordningen i Julí og August, som anført. 
De to måneder er netop to gode sommermåneder hvor der er 

mange aktiviteter i nærområderne som de ældre kunne være 
med til at deltage i/overvære, med brug eventuelle opsparede 
timer. 



156. Arbejdet med 
Rekrutterings-, 
Uddannelses- og 
Fastholdelsesstrategi 

81.00.00-G01-370-21 

 

Sagsfremstillingen vedrørende Arbejdet med Rekrutterings- 
Uddannelses- og Fastholdelsesstrategi giver et godt billede af 
den udfordrede situation samtlige kommuner mere eller mindre 

er endt i. 
Der har manglet rettidig omhu i forhold til at uddanne 

tilstrækkeligt, fagligt og pålideligt personale igennem en 
længere periode.  
Så i stedet for et samarbejde mellem kommunerne er det nu, 

som det også fremgår af sagsfremstillingen, et spørgsmål om at 
skabe ideer og finde løsninger på, hvordan det sikres at 
Frederikssund Kommune står så stærkt som muligt i kampen 

om arbejdskraften, ved at være en attraktiv arbejdsplads. 
Det siddende Ældrerådet er, når muligheden har været til stede 
fremkommet med forslag, som kunne bidrage til en forbedring 

af fastholdelsesstrategien og personaleplejen. 
Vi nævner gerne igen internt vikarkorps, oprettelse af flere 
uddannelsespladser, selvstyrende ansvarlige teams, synlig 

ledelse, opmuntring til at arbejde fuld tid, fastholdelse af 
seniorer i ”skånejobs”, relevant efteruddannelse. 

 

157. Høring af 
naturstrategi 

01.05.12-P15-1-21 

 

Byrådet har besluttet at sende udkast til Naturstrategi – og 
strategi for Naturforvaltning i offentlig høring  

Naturstrategien indeholder 8 forslag til nye indsatser  
1. Øget overvågning af naturområder og arter – For at kunne 
udføre en målrettet pleje der giver ”mest natur for pengene” er 

vi nødt til at vide hvor vi har de største naturværdier.  
2. Udarbejde plejeplaner for udvalgte kommunalt ejet beskyttet 

natur.  
3. Øget brug af Citizen Science - viden og observationer fra 
borgere og foreninger om forekomst af særlige arter kan 

indtænkes i plejen.  
 4. Løbende systematisk evaluering af plejeindsatser – Naturen 
er dynamisk, og derfor skal plejeindsatser og plejeplaner 

løbende justeres.  
5. Øget plejeindsats – Den aktuelle plejeindsats kan øges fx 
med øget indsats for rydning af vedplanter, udvidelse af 

græsningsfolde, græsningsaftaler, oprensning af vandhuller mv. 
6. Samarbejde med frivillige og private dyreholdere om slåning 
og afgræsning – flere kommunale naturarealer kan med fordel 

hegnes og afgræsses eller slås til hø med frivilliges hjælp. 
 7. Biodiversitetstiltag i brugsaftaler – i samarbejde med lejere 
og brugere af kommunale arealer aftales  

8. Analysere muligheder for at udtage kommunale marker til 
natur. 

 Disse målrettede indsatser kan med fordel ske i samarbejde 
med frivillige. 
Ældrerådet har for nuværende ingen kommentarer til det 

udsendte udkast til naturstrategi. 



158. Handleplan for 
håndtering af 
økonomiske 
udfordringer på 
ældreområdet 

00.30.00-A00-2-21 

 

Velfærdsudvalget får her vedlagt- og skal tage stilling til 
handleplan for håndtering af økonomiske udfordringer på 
ældreområdet. At der er brug for tillægsbevillinger på 

ældreområdet, er ganske forudsigelig med den systematiske 
underbudgettering som Ældrerådet gang på gang har påpeget, 

der sker, når der ikke tages hensyn til den reelle demografiske 
udvikling i kommunen. 
Ligeledes er de handleplaner, som administrationen foreslår, 

gengangere fra tidligere år. Desværre synes de ikke at virke 
efter hensigten, så måske skulle man hellere lave et realistisk 
budget og så forsøge at få handleplanerne til at give de 

ønskede/forventede besparelser som en bonus. 

 

159. Døgnplejens 
besøg på Attendo 
Lærkevej 

27.33.00-P05-1-21 

 

I denne sag orienteres Velfærdsudvalget om status vedrørende 
Døgnplejens besøg på Attendo Lærkevej. 
Vedlagt til sagen er et bilag med status over Døgnplejens besøg 

på Attendo. Af dette bilag fremgår det, hvor mange borgere der 
har modtaget såvel planlagte- som akutte besøg efter kl. 16. 
Ifølge samarbejdsaftalen mellem kommunen og Attendo er der 

aftalt gennemsnitligt 16 besøg efter kl. 16. Alene i oktober 
måned leverede Døgnplejen 60 besøg. 
Administrationen er ved at beregne en takst for 

sygeplejeydelser, således at der kan ske afregning for 2021 
inden årets afslutning. 
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

 

160. Orientering om 

tværsektoriel aftale om 
udvidelse af hospitalernes 

behandlingsansvar 

29.30.08-A00-4-21 

 

Regeringen indgået en aftale den 11. juni 2021 mellem 

Regeringen, Regionerne og KL om sygehusklynger:  
Etablering af forpligtende sundhedsklynger 
 – Der etableres forpligtende og formaliserede 

‘Sundhedsklynger’ omkring hvert af de 21 akuthospitaler, med 
repræsentanter fra sygehuse/region, kommunerne og almen 
praksis i akutsygehusets optageområde. 

 - Sundhedsklyngerne omfatter også psykiatrien. 
 
Med baggrund i Region Hovedstadens oplæg Alle skal med- 
region hovedstadens arbejde med det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen, har 
Sundhedskoordinationsudvalget (tværsektorielt politisk 

samarbejdsudvalg mellem region, kommuner og almen praksis) 
den 5. november 2021 en aftale om at udvide hospitalernes 

behandlingsansvar til 72 timer efter indlæggelse. 
Regionsrådet har allerede på regionsrådsmødet i juni fremlagt 
en strategi for udmøntning af sygehusklyngerne ”Alle skal med”, 

hvor sygehusdirektørerne får en (for) stor opgave ifm. 
udformningen af strategien for udmøntningen af aftalen om 
sygehusklynger. 

Ældrerådet har respekt for sygehusdirektørenes viden om 
sygdomme mv., men mener ikke at de har kompetencer til at 
udarbejde strategien for hele udmøntningen, idet man ikke kan 

udelukke den kommunale viden der skal til for at udarbejde en 
reel strategi, for de opgaver der skal foregå lokalt. 



161. Afregningstakst 
for Attendo Lærkevej 

03.22.15-G01-2-21 

 

Udvalget skal i denne sag tage stilling til afregningstaksten med 
friplejehjemmet Attendo. Attendo er ikke tilfreds med den takst 
der er beregnet for 2021. Der har været afholdt en del møder 

mellem administrationen og Attendo mener, at taksten for den 
mellemkommunale refusion er større. Den mellemkommunale 

refusion er udregnet efter et landsgennemsnit og kan ikke 
bruges til sammenligning. Denne takst er ved at blive 
gennemgået. 

Aftalen mellem Kommunen og Attendo er i 2017 beregnet efter 
Friplejeboliglovens § 32: 
Til afregning mellem kommunen og friplejeboligleverandøren 
udarbejder socialministeren et landsdækkende 
plejebehovsrelateret modulsystem til brug for konvertering af 
kommunalbestyrelsens afgørelse om service og pleje. 
Aftalen reguleres hvert år, efter de faste priser.  
Til sammenligning betaler Odense Kommune i 2021 deres 
friplejehjem kr. 1.197 kr. pr døgn for en Plejehjemsplads og kr. 

1414 for en Demensplads. 
Attendo vil indbringe taksten til Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen. 

Ældrerådet anbefaler at fastholde den udregnede pris for 
plejehjemspladserne og afvente svar for Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen, da der skal være ens priser på det 

offentlige og private.  
Reglerne for taksten til friplejehjem indebære, at prisen stiger 

og falder årligt med den økonomi som kommunen afsætter til 
området. 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


