
Til: Social og sundhed 

1’ høringsinput fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 8. september 2022 

Punkt Bemærkninger 

91. Beslutning om 
budgetopfølgning per. 
30. juni 2022 

00.30.14-Ø00-7-22 

 

I denne sag gives en prognose på det forventede forbrug under 
SSU i 2022 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte 

forslag til tillægsbevillinger. 
Seniorrådet har ingen bemærkninger til sagen. 
 

 92. Beslutning om 
ophævelse af 
vagtordning i 
Frivillighuset 

27.15.12-G01-6-22 

 

Seniorrådet bakker op om beslutningen om ophævelse af 

vagtordningen i Frivillighuset. 

93. Beslutning vedr. 
godkendelse af Region 
Hovedstadens 
praksisplan for 
fysioterapi 2022 

00.17.15-G01-1-21 

 

Seniorrådet værdsætter den øgede fleksibilitet i tilgangen til 
fysioterapi, som er indeholdt i den forelagte praksisplan. For 

enlige ældre vil det imidlertid være hensigtsmæssigt, hvis der i 
lighed med muligheden for pendlere, gives mulighed for at vælge 
fysioterapi i en anden kommune end bopæl kommunen, idet det i 

nogle tilfælde vil være hensigtsmæssigt at tage ophold uden for 
bopæl kommunen i en periode efter f.eks. hospitalsophold. 

94. Beslutning om 
godkendelse af politisk 
mødekalender for 2023 

 

Seniorrådet tager mødekalenderen for 2023 til efterretning. 

95. Beslutning om 
yderligere 
borgerinddragelse i 

Seniorrådet bakker op om administrationens indstilling til at støtte 
relevante borgere i at udarbejde høringssvar, samt at drøfte 
muligheder for yderligere borgerinddragelsesinitiativer til flere 

offentlige møder. Vi bifalder til enhver tid at få inddraget borgere i 
kommunale afgørelse, og i høj grad på et område som handicap- 
og psykiatriområdet. De mere specifikke initiativer på handicap- 



revisionen af Handicap- 
og psykiatripolitikken 

27.00.00-P22-1-22 

og psykiatriområdet ligger i højere grad i Handicaprådets regi, 
frem for i Seniorrådet 

96. Drøftelse af 
hjemtagelse af 
misbrugsbehandlingen 

88.12.00-G01-1-22 

Ligger uden for Seniorrådets område 

97. Orientering om 
opfølgning på Budget 
2022-2025 

00.30.04-Ø00-60-21 

 

I budget status pr 30 juni 2022 er der fem initiativer, hvoraf fire 
er implementeret og en delvis implementerer. 
Der er to besparelsesinitiativer på Social og Sundhedsområdet: 

       - Sammenlægning af indsatser og 
      - effektiviseringer på det specialiserede område. 
Der er to udvidelser af budgettet:  

- Nedbringelse af ventelister på tandregulering og 
- nedbringelse af ventelister på almen tandpleje. 

- Finansiering af Bolberg 
Kun effektiviseringerne på det specialiserede voksenområde er 
ikke implementeret. 

Seniorrådet tager opfølgningen til efterretning.. 
 

98. Orientering om 
status på udfasning 
af Ungekollegiet 

27.57.00-A00-1-21 

 

Byrådet besluttede på et møde den 27.4.2022 at udfase 

Ungekollegiet på Lundevej 18D og bad samtidig administrationen 
arbejde videre med køb af huset mhp. etablering almene 

ældreboliger. 
Administrationen har igangsat udarbejdelse af købsaftale og 
forventer at købet kan afsluttes inden årets udgang. 

Seniorrådet glæder sig over, at der vil blive flere ældreboliger til 
rådighed for kommunens borgere. 
 

99. Orientering 
vedr. processen for 
tidlig forebyggende 
indsats 

Ikke relevant for Seniorrådet 

 

På Seniorrådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


