
Til: Social og sundhed 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Social og sundhedsudvalget 

den 31. marts 2022 

Punkt Bemærkninger 

32. Beslutning om 
§ 18 
puljeansøgning fra 
Ældre Sagen, 
Jægerspris 

27.15.12-Ø40-1-21 

ÆldreSagen søger om tilskud via restbeløbet fra §18 puljen på kr. 
13.000 til kørseludgifter i forbindelse med besøgsvenner og 

stolegymnastik i eget hjem. 
Aktiviteterne ligger inde for de kriterier for anvendelse af 

puljemidlerne. 
Ældrerådet kan derfor anbefale at ansøgningen imødekommes. 

33. Beslutning om 
§ 18 
puljeansøgning fra 
Røde Kors 
middagsklubberne 

27.15.12-Ø40-1-21 

 

Røde Kors Middagsklub søger om tilskud på kr. 17.200 via 
restbeløbet fra §18 puljen, til Påskefrokost med udflugt for 
ensomme. 

Aktiviteterne ligger inde for de kriterier for anvendelse af 
puljemidlerne, samt den afsatte økonomi. 

Ældrerådet kan derfor anbefale at ansøgningen imødekommes. 

34. Orientering om 
Regnskab 2021 - 
Social og sundhed 

00.30.14-Ø00-61-21 

 

Regnskabet på Social og sundheds området giver ikke anledning 
til bemærkninger, idet afvigelserne fra det reviderede budget på 

ældreområdet er indenfor de forventelige rammer i betragtning af 
de ekstraordinære betingelser. 
 

35. Beslutning om 
overførsel 2021 - Social 
og sundhed 

00.30.14-Ø00-61-21 

 

Social og Sundheds udvalget skal her tage stilling til overførelser 
fra 2021. 

På baggrund af det endelige regnskab for 2021 indstiller Social og 
Sundhed at: 

1.  Driftområdet: Der på baggrund af regnskab 2021 overføres 

et merforbrug på 2,4 mio. kr. til 2023 på driftsiden, 
taktsfinansierede institutioner. 

2.  Anlægsområdet: Der på baggrund af regnskab 2021 
overføres 3,1 mio. kr. til 2022 på bruttoanlægsudgifterne. 

Overførslerne med en tillægsbevilling på -2,4 mio. kr. i 2023 

vedrørende drift og 3,1 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2022 
vedrørende anlæg, tages til efterretning i Ældrerådet. 
 



36. Beslutning af 
Ramme for Handleplan 
for flere i fællesskaber 

29.00.00-P22-1-22 

 

Social og sundhed skal tage stilling til Ramme for Handleplan for 
flere i fællesskaber. Ældrerådet hilser velkommen til ”Sammen om 
sundhed i 2022”. Ældrerådet glæder sig over, at man i Social og 

sundhed vil udarbejde handleplan med fokus på forebyggelse af 
ensomhed og styrke borgernes mentale sundhed ved at fremme 

fællesskaber. Hvad Ældrerådet derimod ikke er enig i er, at 
ensomhed ser værst ud blandt unge kvinder. Ældrerådet ønsker 
derimod mere fokus på ensomme ældre. Hvordan finder man de 

ensomme ældre? Ældrerådet mener at plejepersonalet, der oftest 
besøger ensomme ældre, skal være bedre til at melde tilbage til 
deres overordnede, så man sammen kan finde en måde at 

bekæmpe ensomhed på.  
Tidligere i Frederikssund gamle kommune havde man blandt 
andre Værestedet på Heimdalsvej for ældre. Dengang hentede 

man de ældre i handicapbiler. Senere blev tilbud om kørsel sparet 
væk. I dag har Frederikssund kommune stadig aktivitetscentre, 
men ingen tilbud om kørsel. I dag skal man være selvhjulpen for 

at besøge Frederikssunds aktivitetscentre 
. Ældrerådet opfordrer derfor Social og sundhed til at arbejde for 
”kørsel til ældre” til bekæmpelse af ensomhed for en stadig større 

voksende gruppe af ældre. 

37. Godkendelse af 
procedure for 
formidling af 
tilsynsresultater på 
udvalgets område 

27.00.00-K09-1-22 

 

Social og Sundhed udvalget skal tage stilling til proceduren for 
formidlingen af de årlige tilsyn vedrørende: 

• Sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

• Driftsorienteret tilsyn med botilbud og botilbudslignende 
tilbud fra Socialtilsyn Hovedstaden. 

• Driftsorienteret tilsyn med samværs- og aktivitetstilbud og 
tilbud om beskyttet beskæftigelse. 

• Driftsorienteret tilsyn med botilbud oprettet efter 
friplejeboligloven. 

Social og Sundhedsudvalget orienteres løbende og ufiltreret om 
aktuelle og væsentlige forhold på nævnte områder. 

Ved eventuelle kritiske bemærkninger, der kan afføde skærpet 

tilsyn eller påbud orienteres udvalget på førstkommende 
udvalgsmøde, - desuden orienteres om administrationens tiltag 

for at imødegå krav fra tilsynet.  

I andet kvartal modtager administrationen samlet rapport inden 
for hver af de 4 områder. 

Ældrerådet tager proceduren for formidling af tilsynsrapporterne 
til efterretning. 

 

38. Beslutning om 
udarbejdelse af 
Tandplejens 
udviklingsplan 

Denne sag gør status for Tandplejens virksomhed og udvikling og 
angiver på baggrund heraf mulige udviklingsperspektiver til en 

kommende plan for udvikling af tandplejeområdet. 
Ældrerådet har fokus på omsorgstandplejens målgruppe, som 

forventer at stige de kommende år. 



29.00.00-P00-1-22 

 

En udvidelse af målgruppen kan betyde, at Tandplejen bliver 
udfordret på kapacitet, antallet af tandlægestole/- lokaler og/eller 
udvidede åbningstider samt medarbejdere. 

Ældrerådet har bemærket, at noget tyder på, at potentielle 
brugere ikke er bekendt med tilbuddet om omsorgstandpleje. 

Ældrerådet ser frem til at flere borgere vil få det korrekte tilbud 
om omsorgspleje, og at behovet for kvalificeret personale samt 
flere tandlægestole løses. 

 

39. Orientering - 
kommissorium for tidlig 
forebyggende indsats 

27.24.00-A00-9-22 

 

 

40. Orientering om 
befolkningsprognosen 
2022 

00.30.04-Ø00-76-21 

 

 
Hvert år udarbejder kommunen en befolkningsprognose for at få 
et skøn over befolkningens udvikling I de kommende år. 

Punktet vedrører de 0-17-årige og derfor har Ældrerådet ingen 
bemærkninger til sagen. 

Ældrerådet ville i stedet have være interesseret i udviklingen for 
omsorgstandplejen pga. stigning i befolkningsprognosen for 
borger over 65+, men dette bliver ikke nævnt. 

41. Orientering om og 
drøftelse af 
Taskforcens 
analyserapport på det 
specialiserede 
myndighedsområde 

27.00.00-P20-1-21 

 

 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 

 


