
Til: Omsorg og ældre 

Høringssvar fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Seniorrådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 5. maj 2022 

Punkt Bemærkninger 

42. Beslutning om 
parkeringspladser ved 
Lundebjerggård 

27.15.12-G01-2-21 

Omsorg og ældre skal tage stilling til Aktivitetscentret 
Lundebjerggårds ønske om at få fjernet cykelskuret og i stedet få 

lavet parkeringspladser. 
Centerrådet ønsker den model, hvor der er fire skråparkerings-
pladser. 

Seniorrådet anbefaler at forslaget oversendes til 
budgetforhandlingerne. 

43. Beslutning om 
godkendelse af 
handleplan for 2022 for 
demensstrategi  

27.00.00-G01-43-18 

 

Omsorg og ældre skal her godkende Handleplan 2022 for 
demensstrategi samt transportordning for demente. 

Seniorrådet kan tilslutte sig den forelagte plan for at styrke 
indsatsen på demensområdet i 2022. 
I planen indgår under pkt. 2.1 muligheden for at deltage i 

foreningsarrangerede aktiviteter. Det undrer i denne forbindelse 
Seniorrådet, at man ikke følger dette punkt op ved at etablere en 
kørselsordning i 2022, men udskyder denne til senere. Det 

anføres, at en sådan ordning kun forventes benyttet i begrænset 
omfang, men Seniorrådet finder ikke, at dette begrunder en 
udskydelse af etableringen. 

 

  

44. Beslutning om 
procesplan for 
dimensionering og 
placering af daghjem 

 

Omsorg og ældre skal i denne sag tage stilling til procesplanen 
for afdækning af dimensionering og placering af daghjem. 
 

Procesplan: 
Forelæggelse af procesplan for Omsorg og ældre 5. maj. 2022. I 
maj-juni måned skal der afholdes en workshop, som Seniorrådet 

ser frem til at deltage i. I august-september udarbejdes og 
forelægges en foranalyse for Omsorg og ældre. Foranalysen 
kommer i høring i Seniorrådet i oktober-november. Analysen og 

godkendelse af projektering forventes godkendt i Omsorg og 
ældre, i Økonomiudvalget og i Byrådet i oktober-november. Der 
forventes etablering af nye daghjemstilbud primo 2023, som kan 

tages i brug primo 2024. 
Det er en ambitiøs plan som Seniorrådet vil følge meget tæt, så 
gældende lovgivning fremadrettet kan overholdes. 

 
Anlæg: 

Der er i Frederikssund kommune et stort behov for flere 
daghjemspladser. Der er allerede nu ventelister til både 
somatiske og demens daghjemspladser, og jf. 

befolkningsprognosen vil antallet af ældre de næste mange år 
stige markant, hvilket behovet for daghjemspladser ligeledes vil. 
Pr. april 2022 er der i alt 23 borgere på venteliste til somatisk 

daghjem, og pr. 1. januar 2022 17 borgere på venteliste til 
demensdaghjem. 
Det skal understreges, at det ikke er tilladt for kommunen at 

have venteliste til daghjem. Administrationen oplyser imidlertid, 
at de fysiske rammer på Østergården ikke gør det muligt at øge 



antallet af pladser. Borgere på ventelister tilbydes i nødvendigt 
omfang aflastning i hjemmet i ventetiden. 
Det er selvsagt en situation som Seniorrådet ikke kan acceptere, 

hvorfor en øjeblikkelig - om ikke andet så midlertidig - indsats til 
etablering af flere daghjemspladser bør igangsættes straks. 

 
Vi mener i Seniorrådet, at administrationens forslag om placering 
af nye daghjemspladser på: Administrationsbygningen i 

Jægerspris og på Østergården i Frederikssund, er gode forslag.  

45. Beslutning om 
budgetopfølgning per 31. 
marts 2022 - Omsorg og 
ældre 

00.30.14-Ø00-6-22 

 

Administrationen lægger op til at der ift. budgetopfølgningen 

gives en tillægsbevilling på ca. 24 mio. kr. 
I forhold til bevillingsområderne under Omsorg og ældre giver 
budgetopfølgningen pr 31.3.2022 anledning til et forventet et 

merforbrug på 24 mio.kr i 2022. 
Alle kommunens brugerstyrede dagcentre for selvhjulpne 

forventes at komme ud med balance i budgetterne. 
 
Merforbrug vedrører; 

Visiterede ydelser hjemmeplejen – specialiseret rehabilitering – 
udgifter vedr.- Lærkevej – mellemkommunal refusion i 
plejeboliger – mellemkommunal refusion hjemmeplejen – 

plejeboliger andre kommuner – borgere visiteret til pleje i andre 
kommuner – færdigbehandlede patienter – hjemmepleje, 
sygepleje drift – delegerede sygeplejeydelser – driften af den 

kommunale hjemme- og sygepleje – omsorgscentrene – 
rehabiliteringen. 
 

Mindreforbrug vedrører; 
visitation lavere aktivitet – plejevederlag og pasning af 
nærtstående – fællesudgifter forbrugstilbageholdenhed - 

visitationen af særligt komplekse og plejekrævende borgere – 
ældreområdets fællesudgifter. 

 
Budgetbalance vedrører; 
Hjælpemiddelområdet – hospiceophold – elever – dagaktivitet – 

genoptræningen -ældreboliger. 
 
Seniorrådet kunne ønske mere gennemsigtelighed i merforbruget, 

da det et er svært at gennemskue den egentlige årsag til den 
store overskridelse af budget med 24 mio.kr. 
 

Seniorrådet er positive overfor en tillægsbevilling på 24 mio. kr. 
så der kan blive rettet op på budgettet. 
 

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

27.42.00-G01-12-21 

Omsorg og ældre forelægges uddybning af handlinger 

vedrørende forslag til Omsorg og Ældre udvalget om: - 
midlertidig lukning af visiterede og forebyggende aktivitetstilbud, 
-beslutte et evt. midlertidigt reduceret serviceniveau for støtte til 

rengøring og bad. – samt udskydelse af ansættelse af 
specialkonsulent. 
 

Aktivitetstilbuddet blev etableret i 2017 for resterne af 
værdighedspulje, efter den 2020 overgik til kommunens 
bloktilskud.  



 Tilbuddet blev ved implementeringen i 2020 begrænset til 
omsorgscentrene På Nordhøj, De Tre Ege, Tolleruphøj og 
Solgården. 

 
Formålet med aktivitetstilbuddet er:  

at sikre hjemmeboende brugere muligheder for at opbygge 
netværk, så social isolation og dermed ensomhed forhindres. 
At øge brugerens livskvalitet og mening med hverdagen 

At styrke og fastholde ressourcer og færdigheder, der bidrager til 
et aktivt og værdifuldt hverdagsliv 
 

Både pårørende og personale oplever en opblomstring og en 
forbedret evne til at indgå i sociale relationer, - en oplevelse 
allerede tilbage fra 2017. 

På demensområdet, - også blandt yngre borgere, har tilbuddet 
gavnet. Det har gjort det nemmere som en glidende overgang, 
når en demens situation gør det nødvendigt at skifte til daghjem. 

 
I seniorrådet finder vi det paradoksalt overhovedet at overveje 
besparelser på aktivitetsområdet, - også om det kun er for ½ år. 

 
Derudover foreslås en midlertidig reduktion på niveauet af 
rengøring i eget hjem i 2. halvår af 2022. Således foreslås 30 

minutters rengøring, gulvvask og støvsugning, hver 2. uge 
ændret til hver 30 minutter 3. uge. Modtager man 45 minutters 

hjælp indeholder opgaven desuden rengøring af badeværelse og 
skift af sengetøj. Ved 60 minutters hjælp indeholdes afstøvning. 
Seniorrådet mener reduktionerne er uværdigt for borgeren, der 

kommer til leve i støv og snavs, hvilket er sundhedsmæssigt 
uforsvarligt. 
 

Desuden foreslås der at borgere med begrænset plejebehov 
tilbydes maksimalt 1 ugentlig bad. 
Forslaget omhandler ikke de borgere, der modtager daglig hjælp. 

Der findes 188 borgere, der ikke modtager daglig hjælp, og af 
disse modtog 153 borgere minimum 1 ugentlig bad, - 88 modtog 
hjælp til mere end 1 bad pr uge. 

 
I Seniorrådet er vi bekymrede for udviklingen i sundhed, 
urinvejs- og hudinfektioner, der skal behandles i 

sundhedsvæsnets om følge af besparelserne – og om social 
isolering pga. af manglende hygiejne. 

 
Seniorrådet kan ikke se at nogle af disse besparelsesforslag kan 
efterkommes uden meget store konsekvenser for hele 

ældreomsorgen i Kommunen.  
Derudover er det meget små beløb ift. de store konsekvenser det 
har for borgerne. 

 

47. Drøftelse om budget 
2023 - 2026 

Omsorg og Ældre skal drøfte de foreløbige temaer i 

budgetproces 2023- 2026, samt forslag til yderligere temaer, 
plus inddragelse af brugerbestyrelser, råd og nævn i 

budgetarbejdet. 
Udvalget har adgang til en status på samtlige temaer- denne 
status har Seniorrådet ikke adgang til! 



00.30.04-Ø00-19-22 

 

Byrådet vil afholde tre temadebatter inden 1’ behandlingen af 
budgettet, og de enkelte fagudvalg inviterer brugerbestyrelser, 
råd og nævn til dialog om de mulige temaer i budgettet. 

 
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning og er meget 

positive overfor inddragelsesprocessen 

48. Drøftelse af indsatser 
i forhold til tryghed og 
kriminalitetsforebyggelse 

27.25.08-P20-1-22 

 

Byrådet har igangsat en proces for at afdække og evt. 

iværksætte initiativer for at sikre tryghed og 
kriminalitetsforebyggelse i det offentlige rum. 
Omsorg og ældre skal drøfte disse tiltag og hvordan der evt. kan 

bidrages dertil. 
Den videre proces er, efter et afholdt borgermøde 25/4 22, at 
invitere til digital borgerinvolvering med det formål at sikre 

borgerne mulighed for at bidrage til drøftelse og forslag. 
Seniorrådet ser med forventning frem til de videre 

løsningsforslag. 

49. Orientering om 
opfølgning på 
Budget 2022-2025 

00.30.04-Ø00-60-21 

 

Lissi 

Udvalget får her en status på implementeringen af budget 2022-
2025. 
På ældreområdet er der otte initiativer, hvoraf de 5 er 

implementeret. det drejer sig om: 

• Flere ledere til døgnplejen 
• Forundersøgelse af mulige placeringer og indretning af 

daghjem 

• Klippekortordningen genindføres- dog er beslutningen 
ændret inden igangsættelsen 

• Træning til borgere med demens 

• Hjælp til borgere der flytter på plejehjem fx økonomien 
• Aktivitetspulje sat i bero til 2024 

• Sygefraværsprojekt  
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 

50. Orientering om 
arbejdet med 
patientsikkerhed 

27.36.00-P35-10-22 

 

For så vidt angår patientsikkerheden, er der sket en 
nedadgående registrering- læringskultur over de seneste år - og 

følgelig et stort behov for at styrke arbejdet med 
patientsikkerhed i kommunen. 
Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og 

skader -utilsigtede hændelser - når patienter behandles eller på 
anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. 
Registrering af utilsigtede hændelser er derfor et vigtigt redskab 

til forbedring af kommunens overordnede patientsikkerhed. 
Der er sket et fald i utilsigtede hændelser siden 2018, og der 
arbejdes for nye tiltag. 

De største indberettere er Døgnplejen, det sociale område og 
omsorgscentrene, primært vedr. medicinhåndtering. 
 

Konkrete indsatsområder: 
• Sundhedsfaglig instruks for medicinhåndtering 
• Uddannelse og kompetenceudvikling 

• Ansættelse af farmakonomer i Døgnplejen 
• Lægeordineret dosisdispensering 

 
Seniorrådet kan tilslutte sig de tiltag, der er sat i værk, og ser 
frem til at Patientsikkerheden forbedres. 

Vi ser frem til gode resultater 
 



51. Orientering om 
status på handleplanen 
for bedre styring i 
Døgnplejen 

29.30.00-G01-1-21 

Velfærdsudvalget godkendte i oktober 21 handleplan for bedre 
styring i Døgnplejen. 
Omsorg og Ældre orienteres om status på implementering af 

handleplanen. 
Seniorrådet har for nuværende ingen bemærkninger til den 

fremlagte status. 
 

52. Orientering om Ramme 
for Handleplan for flere i 
fællesskaber under 
Sundhedspolitikken 2022 - 
2026 

Omsorg og Ældre udvalget får her en orientering fra Social og 

Sundhedsudvalget om Handleplanen for flere fællesskaber samt 
tids- og procesplan. 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 

  

 

På Seniorrådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 

 

 


