
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 
22. Beslutning om 
håndtering af 
forventede 
budgetudfordringer på 
omsorgscentrene 

27.42.00-G01-12-21 

 

Omsorg og ældre får her en orientering om forventede 
budgetudfordringer og status på plejehjemmene samt forslag om 

at der fremlægges yderligere handlingsplaner for at imødegå 
budgetudfordringerne. 

 
Det foreløbige regnskab 2021, viser at plejehjemmene havde i et 
merforbrug på 18,6 mio. kr. Administrationen foreslår, en række 

tiltag der skal nedbringe udgifterne og effektuere styringen af 
ressourcerne. 
En anden udfordring er de besluttede effektiviseringer på driften 

på 7.8 mio. kr., hvilket ikke ser ud til at kunne realiseres i 2022. 
 
Derudover viser budgetanalysens beregninger, pba. 

kortlægningen af normeringerne på plejehjemmene, at der 
mangler 10.741 mio. kr. for at fastholde det nuværende 
normeringsniveau. 

På mødet skal udvalget også drøfte den manglende kapacitet af 
plejehjemspladser og evt. genåbning af lukkede 
plejehjemspladser. 

Ældrerådet anbefaler, at der hurtigst muligt åbnes 
plejehjemspladser, så ventelistegarantien kan overholdes. Det er 

dyrere for kommunen ikke at kunne hjemtage borgere fra 
sygehus når de er færdigbehandlet og menneskeligt fuldstændig 
uacceptabelt for de borgere som det går ud over. 

Derudover anbefaler ældrerådet, at budgettet tilføres de 
manglende 10- 11 mio. kr., da det ikke vil være muligt for 
plejehjemmene at spare sig ud af problemerne. 

Det er meget demotiverende for alle også medarbejderne at der 
ikke er retvisende budgetter. 
Med disse bemærkninger tager ældrerådet orienteringen til 

efterretning. 

 

23. Beslutning om 
håndtering af 
forventede 
budgetudfordringer 
i Døgnplejen 

29.30.00-G01-3-21 

 

Udvalget bliver i denne sag orienteret om 
budgetudfordringer i Døgnplejen 
Der er lagt op til med den tidligere handlingsplan og de 
foreslåede nye tiltag kan spares 3 mio. kr., hvilket virker 
usandsynligt set i forhold til tidligere budgetopfølgninger. 
Ældrerådet vil også spændt følge udviklingen af ”teams” og 
hvilken værdi denne metode vil få for hele ældreområdet. 

Styrkelse af den ledelsesmæssige indsats med de yderligere 
3 ledere er fra Ældrerådets synspunkt både ønskeligt og 
nødvendigt. 



Ældrerådet tager de beskrevne tiltag på døgnplejens 
område til efterretning og afventer spændt den løbende 
status, på dette fra Ældreområdets synspunkt helt centrale 
område. 

 24. Orientering om 
takstberegning 
plejeboliger 

00.30.10-S55-2-22 

Udvalget bliver i denne sag orienteret om takstberegning 

plejeboliger. 

Takster for 2022 for plejeboliger anslås, vil give et 

merforbrug på 5,4 mio. 

Ældrerådet tager orienteringen af taksterne, til efterretning. 

 

25. Beslutning om 
afholdelse af 
dialogmøder med 
Ældrerådet 

27.69.40-G01-2-22 

 

Omsorg og Ældre skal holde to dialogmøder årligt. 
I denne sag forelægges udvalget administrationens forslag 
til afholdelse af dialogmøderne samt dagsorden til det 
første dialogmøde. 
Ældrerådet ser frem til at afholde dialogmøder med 
udvalget men vil foreslå, at dagsordener og datoer 
fastlægges af de 2 formænd. 
 

26. Godkendelse af 
Ældrerådets ønske 
om navneændring 
til Seniorrådet 

27.69.40-G01-3-22 

Ældrerådet opfordrer Omsorg og ældre udvalget til at følge 
indstillingen, så Ældrerådet Frederikssund kommune ændre 
navn til Seniorrådet Frederikssund Kommune. 

 27. Orientering om 
påbud i Døgnplejen 
Øst 

29.18.00-A00-3-21 

 

Ældrerådet værdsætter de tiltag, som beskrives i 
Handleplan for sikring af sygeplejen i Døgnplejen Øst. 
Det undrer imidlertid Ældrerådet, at disse tiltag ikke 
allerede på et tidligere tidspunkt er iværksat idet Styrelsen 
for Patientsikkerhed jo allerede har påpeget tilsvarende 
forhold, omend ikke så omfattende, ved tidligere tilsyn, 
herunder tillige i Døgnpleje Vest. 
Ældrerådet afventer opfølgningen af de iværksat 
ledelsesmæssige tiltag for at sikre en tilfredsstillende 
patientsikkerhed. Når Styrelsen for Patientsikkerhed 
rapporterer om betydelig fare for patientsikkerhed og 
væsentlig risiko for patientsikkerhed må Ældrerådet 
forvente konsekvent og øjeblikkelig handling. 

 28. Meddelelser 

00.01.00-G01-39-21 

Frederikssund Kommune har hele 2022 haft færdigmeldte 
patienter indlagt, som ikke har kunnet hjemtages pga. 
manglende plejehjemspladser og Akutpladser. 
Ældrerådet har gennem de sidste år kontinuerligt frarådet 
at nedlægge pladser da udviklingen af ældre i kommunen er 
stigende og vi lever længerne og har flere 



Færdigmeldte 
patienter uge 2-26 

sygdomme.  Ældrerådet har også flere gange gjort 
opmærksom på, at besparelsen på Rehab skal holdes op 
mod betalingen for færdigmeldte borgere, som må blive på 
hospitalet. 
Nu ses konsekvenserne af at lukke rehabiliteringspladser! 
Denne måde at styre ældreområdet på, er både fordyrende 
og giver dårlig service overfor borgerne. 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 


