
Til: Omsorg og ældre 

Høringsinput fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 3. 

februar 2022 

Punkt Bemærkninger 

10. Orientering om 
klausuler over for 
fritvalgsleverandører af 
personlig pleje og 
praktisk hjælp 

27.39.04-G01-1-21 

 

I denne sag er Omsorg og Ældre tidligere orienteret 
om Frederikssund Kommunes arbejdsklausuler og 
sociale klausuler over for fritvalgsleverandører af 
personlig pleje og praktisk hjælp. 
Udvalget besluttede den 2.11.21 at udsætte sagen 
pga. diverse spørgsmål til rammeaftalen. Dette 
foreligger der nu svar på fra administrationen. 
Ældrerådet har tidligere afgivet høringssvar til 
sagen. 
Rammeaftalen revideres i et samarbejde mellem 
afdeling for Udbud og Kontrakt og afdeling for 
Visitation og Hjælpemidler.  
Omsorg og Ældre vil blive forelagt den reviderede 
rammeaftale i februar 2023. 
Ældrerådet har for nuværende ikke yderligere 
bemærkninger til sagen. 

11. Beslutning om 
udvalgets 
forretningsorden 

00.00.00-A30-1-21 

 

 

12. Beslutning om 
mødeplan for 2022 

00.01.00-G01-31-21 

 

 

13. Orientering om tilsyn 
med leverandører af 
personlig pleje og 
praktisk hjælp 2021 

Udvalget orienteres i denne sag om det 
kommunale tilsyn af leverandører af personlig pleje 
og hjælp i 2021. 
Tilsynet består af et borgerrettet og et 
leverandørtilsyn. 
Tilsynet er tilfredsstillende, som er givet ud fra et 
helhedssyn. Der er ikke givet nogen påbud, men 8 



27.00.00-K09-1-20 

 

leverandører har fået 10 konkrete bemærkninger, 
hvilket er en forbedring ift. året før. 
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

14. Beslutning om 
revision af tilsynspolitik 
og hvem der fører tilsyn 

27.00.00-P22-1-21 

 

Udvalget skal her tage stilling til, hvem der skal 
udføre revision af tilsynspolitik og hvem der fører 
tilsyn. 
Der redegøres for fordele og ulemper ved at 
anvende en ekstern leverandør til udførelse af 
tilsyn og brugertilfredshedsundersøgelse. 
Det indstilles, at der tages beslutning om 
tilsynsopgaven fremadrettet skal varetages internt 
eller af en ekstern leverandør, og det indstilles, at 
der tages beslutning om at administrationen 
fremadrettet varetager 
brugertilfredsundersøgelsen uden ekstern bistand. 
 
Ældrerådet anbefaler, at såvel tilsyn som 
brugertilfredshedsundersøgelser udføres af 
eksterne leverandører, idet der er nærliggende 
risiko for at det for brugerne vil være vanskeligt at 
skelne mellem de forskellige roller, hvis sådanne 
opgaver varetages af medarbejdere i Visitation og 
Hjælpemidler og Staben i Center for Voksenstøtte 
og Ældre. 
Der argumenteres for videnopbygning ved at lade 
opgaverne udføres af eget personale, men en 
sådan videnopbygning synes udmærket at kunne 
ske gennem opfølgning på rapportering fra ekstern 
leverandør. 
Den estimerede udgift på kr. 300.000 til ekstern 
leverandør må antages at modsvares af intern 
ressource til andre opgaver. 
 

15. 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 

16. Drøftelse af kapacitet 
og behov for plejeboliger 

27.42.00-G01-3-22 

 

Udvalget får her en orientering om antallet af 
plejehjemspladser og skal tage stilling til behovet 
for at åbne flere plejehjemspladser. 
Nuværende kapacitet er 307 boliger. 
259 boliger er på kommunens 5 omsorgscentre plus 
48 friplejeboliger på Lærkevej. 
Da kommunen indenfor den eksisterende 
bygningsramme har mulighed for at skabe 
yderligere plejeboliger. 
Kommunen har i 2021 vedtaget at genåbne 6 
plejeboliger på Pedershave, hvilket Ældrerådet 
forventer sker indenfor en overskuelig tid, da 
antallet af plejeboliger i så fald vil komme op på 
313 boliger. 
Desuden ønsker Ældrerådet ligeledes midlertidige 
nedlagte plejeboliger genåbnet. Det drejer sig om 6 
på Pedershave og 7 på Tolleruphøj - plus 7 på De 
Tre Ege. Åbnes alle ovennævnte plejeboliger vil 
vores kapacitet komme op på 337 boliger i alt. 
Ældrerådet håber på den måde, at Frederikssund 
kommune kan imødekomme ønsket om en 
plejehjemsplads fra mange ældre plejekrævende 
medborgere. 
Ældrerådet finder det til enhver tid er vigtigt at 
følge udviklingen af vore ældre medborgeres behov. 
Det er fint med pleje i eget hjem, men for mange og 
mange ægtefæller er det totalt uoverskueligt. 
Ved at have plejeboliger nok, fastholder man på 
sigt, at den raske ægtefælle kan klare sig selv uden 
hjælp fra kommunen. 
Ydermere er udvidelse af plejeboligantallet 
forhåbentlig med til at skabe ro på 
garantiventelisten til en plejebolig, der er på 2mdr. 
Manglen på plejehjemspladser betyder derudover, 
at det er svært at tage færdigbehandlede borgere 



hjem fra hospital, hvilket igen betyder at 
kapaciteten på rehabiliteringsafdelingen er meget 
presset, samt at kommunen skal betale for ikke 
hjemtagne færdigbehandlede patienter fra 
hospital- en udgift vi ikke får noget ud af. 
 
Ældrerådet anbefaler, at de lukkedes pladser 
genåbnes og at der skabes flere plejehjemspladser, 
hvilket kan gøres inden for den eksisterede ramme 
af pladser. 
 

17. Beslutning om 
midlertidig opnormering 
af 
Rehabiliteringsafdelingen 

27.36.08-G01-3-22 

 

Udvalget orienteres i denne sag om en 
formandsbeslutning om at genåbne 2 
rehabiliteringspladser. 
Frederikssund har haft 5-6 færdigbehandlede 
patienter liggende, som der ikke har været plads til 
på Rehabiliteringsafdelingen. 
Udfordringen er d.d. at mange borgere venter på 
en plejehjemsplads og derfor optager pladserne på 
Rehabiliteringsafdelingen. (Kommunen overholder 
ikke ventegarantien) 
Denne udfordring kan kun løses ved at der oprettes 
flere plejehjemspladser. 
Ældrerådet er enig i, at der bør være fleksibel 
mulighed for op- og ned justering for antallet af 
pladser på rehabiliteringsafdelingen, men der bør 
også iagttages omlægning af opgaver, så ikke 
plejerelaterede opgaver kan løses af f.eks. personer 
uden sundhedsuddannelser. Det kunne også åbne 
mulighed for ansatte i forskellige ordninger fx 
fleksjob eller andre ansættelsesmuligheder. 
 
Genåbningen af to pladser på Rehabiliterings-
afdelingen, samt forslaget op en fleksibel op- og 
nedjustering af pladser tages til efterretning. 
 

18. Orientering om 
kommunale 
konsekvenser af 
Finansloven 2022 

00.30.04-Ø00-71-21 

 

Udvalget orienteres i denne sag om 
konsekvenserne af Finanslov 2022 på udvalgets 
område. 
Regeringen afsætter 125 mio. kr. hvert af de 
kommende 4 år til Værdig ældrepleje. Det betyder 
at Frederikssund Kommune får knap 1 mill. kr. 
ekstra pr år til ældreplejen. 
Ældrerådet forventer at alle midlerne også den del 
af de 500 mio. kr. der blev afsat i 2018 til varme 



hænder fortsat indregnes i ældrebudgettet, selvom 
de nu overgår til bloktilskuddet. 
Ældrerådet tager med disse bemærkninger 
orienteringen til efterretning. 
 

 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


