
Til: Omsorg og ældre 

Høringssvar fra Ældrerådet i Frederikssund Kommune 2022 
Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Omsorg og ældre udvalget 

den 31. marts 2022 

Punkt Bemærkninger 

31. Orientering om 
regnskab 2021 - Omsorg 
og ældre  

00.30.14-Ø00-62-21 

 

Omsorg og ældre udvalget orienteres i denne sag om 
regnskab 2021. 

Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger, idet 
afvigelserne fra det reviderede budget på 

ældreområdet er indenfor de forventelige rammer i 
betragtning af de ekstraordinære betingelser. 
På et enkelt område, Låsesystemer i plejeboliger, må 

man dog udtrykke forundring over, at dette ikke har 
kunnet gennemføres i overensstemmelse med 
planlægningen, men udskydes til 2022. 

 

32. Beslutning om 
overførsler 2021 - 
Omsorg og ældre  

00.30.14-Ø00-62-21 

 

Omsorg og ældre udvalget skal her tage stilling til 

overførsler fra 2021 regnskab i Omsorg og Ældre. 
Regnskabet for 2021 viser at der på driften er et 

merforbrug på 18,6 mill. kr., og samtidig et 
mindreforbrug på 0,3 mill. kr. på anlægssiden. 
Så indstillingen er, at der vedr. ældreområdets 

serviceudgifter overføres et merforbrug på kr. 863.000 
fra 2021 til 2022, - og på anlægsområdet overføres et 
mindreforbrug på kr. 252.000. 

 
Det er naturligvis tal som Ældrerådet må tage til 
efterretning, men samtidig efterlyses mere 

gennemsigtighed i det forholdsvis store merforbrug på 
driftsiden. 

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

27.00.00-K09-2-22 

 

Udvalget skal tage stilling til procedure for formidling af 
tilsynsresultater. Ældrerådet finder det tilfredsstillende, 

at Omsorg- og ældre udvalget løbende informeres om 
aktuelle og væsentlige forhold vedr. sundhedsfaglige 
tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Desværre 

gennemføres der på årsbasis kun tilsyn på ca. 10% af 
alle behandlingssteder. Enten som planlagte eller 
reaktive tilsyn. Ældrerådet kunne ønske sig en noget 

højere % andel. Styrelsen for patientsikkerhed fører 
også årligt tilsyn på ca. 10% for udførte plejeydelser på 
ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne ved 

stikprøver og risikovurdering. Ældrerådet kunne også 
her ønske sig en noget højere % andel. Ældrerådet 
finder det særdeles positivt, at formålet med 

proceduren viser at udvalgets medlemmer løbende 
bliver opdateret på status og tilsynets vurderinger i de 

enkelte tilbud.  
Ældrerådet finder det driftorienterede tilsyn af 
Frederikssund kommune på omsorgscentrenes 

rehabiliteringsafdelinger og træningsenheder 
hensigtsmæssigt som risikobaseret tilsyn. Ældrerådet 



bifalder at tilsynet gennemføres som uanmeldt tilsyn, 
men mener at det er for lidt at der kun gennemføres 
minimum eet årligt tilsyn, set i lystet af de seneste fejl 

og mangler som rapporterne fra Døgnplejen giver 
udtrykt for. 

Sagen tages til efterretning. 

34. Beslutning om 
handlinger til at imødegå 
forventet økonomisk 
udfordring på 
ældreområdet 

27.42.00-G01-12-21 

 

Udvalget skal tage stilling til administrationens forslag 

til nedskæringer for at imødegå de 
budgetudfordringer der er på Plejehjemmene og i 
Døgnplejen.  

Derudover skal der tages stilling til at foreslå Social og 
Sundhed og at igangsætte en strategi for ældreområdet 
i det nære sundhedsvæsen. 

 
Administrationen foreslår blandt andet at udskyde 

klippekortordningen til 2023. Ordningen er en 
genoptagelse af en service, man tidligere har haft. Når 
denne service genoptages, må der være et behov 

herfor. Opstart planlagt 1. marts i år 
 
Ligeledes forslår administrationen at udsætte det nye 

tiltag med træning til hjemmeboende borgere med 
demens fra 1. april i år til 2023. Her var muligheden 
for, at op til 60 borgere kunne samles og aktiveres med 

et forebyggende sigte én gang om ugen. Holdtræning 
skulle sikre den dementes vedligehold af fysisk 
funktionsniveau med fokus på dårlig balance, fald samt 

udholdenhed, - således bevares evnen til at klare 
daglige gøremål.  
Det foreslås at udsætte det nye initiativ af træning til 

hjemmeboende borgere med demens fra 1. april til 
2023.  

 
Yderligere forslag er at suspenderer det tidligere 
iværksatte forebyggende initiativ mod ensomhed, hvor 

4 pædagoger forebygger ensomhed for 40 visiterede 
borgere på Nordhøj, De tre Ege, Tolleruphøj og 
Solgården for de værdighedsmidler der ikke blev sparet 

væk efter at værdighedspuljen overgik til 
Bloktilskuddet. 
Alle tre forslag der vil udsætte eller nedlukke initiativer 

for de svageste ældre i kommunen. 
 
Administrationen foreslår derudover at se på 

besparelser på serviceniveauet for personlig pleje og 
praktisk hjælp! 
 

Budgetanalysen af 3. marts 2022 af Døgnplejen - og 
Plejehjemmene viser med al tydelighed, at der ikke er 
overensstemmelse mellem budget og serviceniveau. 

Ældrerådet kan ikke se at dette underskud på 
budgettet kan indhentes uden meget store 

servicebesparelser. Det er meget sørgeligt, at for få 
måneder siden kunne politikerne fortælle de ældre og 
de pårørende at nu bliver der igangsat nye initiativer til 



at afhjælpe og forebygge demens og ensomhed- og nu 
allerede i første kvartal er der ikke penge til 
initiativerne.  

Ældrerådet har gennem mange år påpeget, at der ikke 
er overensstemmelse mellem budget og de mange 

ældre der har behov for hjemme-/sygepleje og 
plejehjemsplads, hvilket bare gentager sig år efter år. 
 

Ældrerådet er bekendt med at Frederikssund Kommune 
er en af de kommuner der bruger færres penge på 
ældre både set ift. regionen og på landsplan, hvilket 

ikke ligefrem lægger op til at der vil kunne spares på 
området.  

Ældrerådet fraråder at der spares på 

ældreområdet. 
 
Derudover skal udvalget også tage stilling til at opfordre 

Social og sundhed påbegynder arbejdet med en strategi 
for det nære sundhedsvæsen, hvor udviklingen for 

ældre indgår. 
Denne anbefaling bakker Ældrerådet op om. 
 

35. Godkendelse af tidsplan og 
spørgeramme for 
brugertilfredshedsundersøgelse 
for borgere med personlig pleje 
og/eller praktisk hjælp 

27.00.00-P05-3-21 

 

Omsorg og ældre udvalget skal tage stilling til 
tidsramme og spørgeguide i den 

brugertilfredshedsundersøgelsen, der skal gennemføres 
blandt borgere der modtager praktisk hjælp og 
personlig pleje, i efteråret 2022, 

Administrationen foreslår at genbruge spørgeguiden fra 
sidste undersøgelse så undersøgelserne bliver 

sammenlignelige samt at der i modsætning til tidligere 
ikke bliver brugt privat ekstern bistand, men i stedet 
rekrutterer studentermedhjælpere til at ringe til 

borgerne for sikre så høj en deltagelse som muligt. 
 
Ældrerådet mener, at disse brugerundersøgelser ikke 

viser, hvad de ældre rent faktisk mener om servicen. 
Mange tør ikke ytre deres mening, idet de er bange for 
repressalier if den tildelte hjælp.  

Ældrerådet tager med disse bemærkninger sagen til 
efterretning. 

  
36. Godkendelse af vedtægter 
for Ældrerådet 

27.69.40-G01-3-22 

 

Omsorg og ælde har tidligere overfor Økonomiudvalget 
anbefalet Ældrerådets forslag om at ændre navn til 

Ældrerådet. 
Ældrerådet foreslog i forbindelse med navneændringen 
at opdaterede Vedtægterne, som alligevel skulle 

genforhandles for en ny Byrådsperiode.  
Ældrerådets forslag til Vedtægter er blevet opdateret 
med bl.a. navneskift til Ældrerådet for Frederikssund 

Kommune, samt mindre rettelser af paragrafferne 3 og 
4, for endelig godkendelse i Byrådet. 
 

Udvalget ønskede at få præciseret proceduren for 
høringssvar, hvor der i den nuværende Vedtægt står: 
"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds 

dagsordener med bilag sendes elektronisk til 



Ældrerådets medlemmer i god tid og i videst mulige 
omfang senest 3 dage før Ældrerådets møde." 
 

Administrationen foreslår følgende formulering:  
"4.2. Omsorg og ældre og Social og sundheds 

foreløbige dagsordener sendes elektronisk og i videst 
muligt omfang med bilag til Ældrerådets medlemmer 
dagen før den endelige dagsorden sendes til udvalgene 

og offentliggøres på kommunens hjemmeside”. 
 
Ældrerådet accepterer administrationens forslag idet, 

det ift. den kommunale nuværende arbejdsgang med 
udvalgsdagsordenerne betyder, at Ældrerådet skal have 
foreløbig dagsorden og bilag mindst 3 dage før 

Ældrerådets møde, hvilket er samme tidsperspektiv som 
den tidligere tekst. 

37. Orientering om udvikling og 
implementering af selvstyrende 
teams i Døgnplejen 

29.30.00-Ø34-2-21 

 

I budgetaftalen for 2022 er fastsat en politisk ambition 
om, at Døgnplejen udvikler de organisatoriske 

forudsætninger for “ at målrette ydelser til den enkelte 
borgers behov, inddrage borgeren, styrke fagligheden, 
mere selvstyring og fleksibilitet i tildelingen af ydelser “ 

jf. Budgetaftalen. 
 
Målene med selvstyrende teams er: 

Borgeren oplever, at de møder færre medarbejdere og 
får den rette støtte. 
Kvaliteten i ydelsen højnes, så det ses i en forbedret 

patientsikkerhed 
Medarbejdere, oplever større tilfredshed med jobbet, 
som skal ses i lavere sygefravær og bedre fastholdelse 

Økonomien kommer i bedre balance 
 

Frederikssund kommune har fået tilsagn om 5,1 mio. 
kr. i puljemidler fra Socialstyrelsen over de kommende 
to år. Til den periode hvor implementeringen foregår 

 
Ældrerådet vil følge projektet i håb om, at det bliver en 
succes, både for borgerne og personalet. 

 
Derfor kan ældrerådet tager projektet til efterretning. 
 

38. 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. 
Specifikt for Omsorg og Ældre forventes det samlede 

antal borgere i aldersgruppen 65 - 85+ årige at stige 
med 3484 personer i perioden 2022-2034. 
På ældreområdet viser befolkningsprognosen 2022 at 

antallet af 65+ årige stiger med  
1136 borgere i perioden 2022 - 2026. 
Stigningen af antallet af 65+ årige er imidlertid mindre i 

befolkningsprognosen 2022 end det var tilfældet i 
befolkningsprognosen 2021, hvilket giver anledning til 
at den samlede demografipulje til døgnpleje, delegeret 

sygepleje og engangs-og genbrugshjælpemidler skal 



nedjusteres med 5,2 mio. kr. i 2023 i forhold til den 
samlede demografipulje, som er en del af det vedtagne 
budget for 2023 -2026. 

Ældrerådet har tidligere gjort opmærksom på, at 
administrationen skal være varsom med udelukkende at 

benytte tallene fra befolkningsprognosen til 
budgetlægning, hvilket tidligere tillægsbevillinger også 
vidner om. 

Ældrerådet er derfor bekymret for nedjusteringen på de 
5,2 mio. kr. 
Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen. 

 

 

På Ældrerådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


