
Til: Social og sundhed 

1’ høringsinput fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 3. februar 2022 

Punkt Bemærkninger 

8. Beslutning om 
tilskud til frivilligt 
socialt arbejde 2022 

27.15.12-Ø40-1-21 

Udvalget skal i denne sag beslutte tildelingen af §18 
puljen. 
Administrationen har modtaget 33 ansøgninger, hvoraf 2 
ansøgninger ikke lever op til formålet. 
Ældrerådet kan støtte de 31 ansøgninger der lever op til 
formålet. 

9. Beslutning om 
udvalgets 
forretningsorden 

00.00.00-A30-1-21 

 

 

10. Beslutning om 
mødeplan for 2022 

00.01.00-G01-31-21 

 

 

11. Godkendelse af 
plan for 
implementering af 
Sammen om sundhed 
i 2022 

29.00.00-P22-1-19 

Udvalget skal her tage stilling til udviklingen af planen om 
”Sammen om sundhed”. 
Administrationen foreslår et "kick-off" i foråret 2022 for 
kommunens politikere, ledere og medarbejdere samt 
foreninger og andre sundhedsaktører. 
Derudover anbefaler de at udarbejde 3 handlingsplaner 
jf. tema 1-2-3 i Sundhedsplanen. 
 
Ældrerådet kan anbefale indstillingen og ser frem til at 
kommenterer de 3 handlingsplaner. 

12. Beslutning om 
fremtidig drift af 
Ungekollegiet 

27.57.00-A00-1-21 

 

 



13. Orientering om 
implementering af 
Socialtandplejen 

29.15.00-P05-3-21 

 

På baggrund af nu lov om Tandpleje for socialt udsatte 
borgere gældende fra 1.7.20 præsenteres Social og 
Sundhed for en status for implementering af 
Socialtandplejen i Frederikssund kommunen for 2021. 
Det fremgår af administrationens oplæg, at der kun er 
ganske få borgere, som benytter sig af dette tilbud.  
 
Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen, 
da det fremgår, at aldersgruppen her falder uden for 
Ældrerådets målgruppe. 

14. Orientering om 
egenbetaling i 
forbindelse med 
indsatsen mod brand 
hos 
bevægelseshæmmede 
borgere i eget hjem 

14.12.00-A21-1-21 

 

Som udgangspunkt er Ældrerådet godt tilfredse med den 
iværksatte indsats mod brand hos bevægelseshæmmede 
borgere i eget hjem. 
Der er afsat 150 t. kr. årligt til indsatsen, der dækker 
beredskabets besøg hos borgerne samt indkøb af 
materialer til forebyggelse af brand. 
Vi ser det som en yderst vigtig indsats både for borgerne 
og deres eventuelle naboer, en indsats som i høj grad 
skal fortsætte i alle dens facetter. 
Der er i 2021 brugt 38.500 kr. på området, og velvidende 
at Corona har haft indflydelse på indsatsen, er det så lavt 
et beløb at vi anbefaler en fortsættelse uden 
egenbetaling for nogen borgere. 
I sagsfremstillingens punkt Egenbetaling står bl.a. at 
kommunen stiller remedierne til rådighed, hvis borger 
ikke ønsker at betale selv. Derfor, og for at undgå 
yderligere sagsbehandling på området, anbefaler 
Ældrerådet at al egenbetaling bortfalder for alle 
bevægelseshæmmede borgere i eget hjem 

15. Orientering om 
forebyggende 
hjemmebesøg 

29.00.00-P05-1-21 

 

Social og sundhedsudvalget orienteres i denne sag om 
formål, omfang og borgerens oplevelse af de 
forebyggende hjemmebesøg. 
Kommunerne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg 
til: 

- Ældre som bor alene i det år de fylder 70 år 

- Alle ældre i de år de fylder 75 og 80 år 

- Alle ældre årligt fra de er fyldt 82 år 
Alle nye 75- og 80-årige inviteres til fællesarrangementer. 
der blev i 2021 afholdt 4 arrangementer hvor der 121 
deltog. 
I 2021 er der afholdt i alt 331 besøg, - og de borgere, der 
ikke har ønsket besøg er efterfølgende blevet kontaktet 
for at høre baggrunden for afslaget til tilbuddet. 
I forbindelse med Finanslov 22 er det besluttet at lave en 
landsdækkende evaluering af ordningen. 



 
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

16. Orientering 
Finansloven 2022 - 
Orientering om sager 
med kommunale 
konsekvenser 

00.30.04-Ø00-71-21 

Udvalget orienteres i denne sag om konsekvenserne for 
udvalgets område ved Finansloven 2022. 
Ingen af de indsatser der er nævnt, har konsekvenser for 
ældreområdet. Ældrerådet har givet høringssvar 
vedrørende Værdig ældrepleje til udvalget Omsorg og 
ældre. 
 

17. Orientering om 
IPS - Individuelt Job 
med Støtte 

15.20.00-A21-1-21 

 

Udvalget orienteres her om IPS, der er et fremragende 
projekt som i 2021 blev startet i et samarbejde mellem F-
ACT, der er en afdeling under Psykiatrisk center 
Nordsjælland og Frederikssund kommune. 
Projektet arbejder hen mod at borgere med en psykisk 
lidelse kan komme på arbejdsmarkedet eller i 
uddannelse. 
Målgruppen til IPS ligger tilsyneladende hos personer på 
over eller under 30 år, hvoraf langt de fleste er under 30. 
Det er nok meget minimalt hvor mange på over 60 år, 
der kommer i betragtning. 
Ældrerådet bakker op om projekt Individuelt Job med 
Støtte. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


