
 

Til: Omsorg og ældre 

Høringsinput fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 8. 

september 2022 

Punkt Bemærkninger 

83. Beslutning om 
budgetopfølgning 30.6. 
2022 

00.30.14-Ø00-6-22 

 

Budgetopfølgningen viser en stigning i serviceudgifterne på 3.2 
mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til Cocid-19 og Ukraine-
situationen samt rekrutteringstiltag der finansieres via overførsel 

fra henholdsvis økonomiudvalget og kassetræk. 
Derudover forventes der et merforbrug der finansieres inden for 
den eksisterende ramme bl.a. ved at nedbringe vikarudgifterne på 

plejehjem og døgnplejen. 
Seniorrådet tager budgetopfølgningen til efterretning, med 

bemærkning om, at det kan være svært at nedbringe 
vikarudgifterne, hvis ikke der kan skaffes fast personale. 

84. Beslutning om 
frigivelse af midler 
til indkøb af 
grundsystem til 
elektroniske låse 

27.00.00-A00-65-21 

 

Seniorrådet finder det positivt, at man nu planlægger at overgå til 
et system, som kan implementeres på tværs af kommunens 
institutioner. Det må være en forenkling, som kommer personalet, 

og dermed beboerne, til gode, således at der bliver fokus på de 
essentielle opgaver. 

85. Beslutning om 
ansøgning om 
frisættelse gennem 
velfærdsaftale 

00.00.00-A21-1-22 

 

Seniorrådet bakker op om en ansøgning til regeringen om 
frisættelse gennem velfærdsaftale på ældreområdet. Det er dog 

på betingelse af, at både energi, velvilje og engagement blandt 
politikere, ledere og medarbejdere er til stede, og det forudsætter 
en god ledelse lokalt – ikke mindst på den enkelte arbejdsplads - 

at blive ”sat fri”. I projekt Selvstyrende Teams, er de første små 
skridt i retning af en frisættelse taget, og såfremt Frederikssund 
kommune får frisættelsen, finder Seniorrådet som minimum det 

ufravigeligt med en: 
 - Dialog mellem politikere, medarbejdere, ledere, Seniorrådet og 
andre relevante aktører med henblik på formulering af lokalt 

formål med frisættelsen. 
 - Prioritering og organisering af understøttelse af deltagende 

afdelinger og institutioner fra stabe og centre mv. 
 - Konkret forberedelse af de første prøvehandlinger på de enkelte 
arbejdspladser inkl. design af proces for igangsættelse, opfølgning 

og evaluering. 
- En klar kommunikationsstrategi. 



86. Beslutning om 
godkendelse af politisk 

mødekalender for 2023 

00.01.00-G01-39-22 

 

Seniorrådet tager mødekalenderen til efterretning 

87. Drøftelse vedr. 
projektforslag – 
Rekruttering til 
omsorgs- og 
sundhedsområdet 

15.20.00-G01-10-22 

 

Seniorrådet anbefaler, at forslaget om projekt- Rekruttering til 
omsorgs- og sundhedsområdet oversendes til 
budgetforhandlingerne for budget 2023- 2026. 

 88. Orientering om 
opfølgning på 
Budget 2022-2025 

00.30.04-Ø00-60-21 

 

I budget status for 30. juni 2022 er der otte initiativer, hvoraf 

seks er implementeret og to endnu ikke implementeret. 
Der er tre besparelsesinitiativer: 

- Samling af sygeplejeklinikker 

- Nedlæggelse af en stilling i Voksen og ældre 
- Nedlæggelse af aktivitetspulje 

Der er fem udvidelsesinitiativer: 

- Mere ledelse i døgnplejen 
- Tilbud om træning til hjemmeboende med demens 
- Økonomisk hjælp til borgere der skal flytte på plejehjem 

- SSA- elever holdes udenfor normeringen 
- Klippekortordning 

 

Klippekortordningen blev suspenderet ved budgetopfølgningen i 
marts. Samling af sygeplejeklinikkerne er ikke gennemført 
 

Seniorrådet tager opfølgningen til efterretning 
 

89. Orientering om 
status på 
Handleplan for 
bedre styring i 
Døgnplejen 

29.30.00-G01-3-21 

 

Velfærdsudvalget godkendte i oktober 2021 en Handleplan for 
bedre styring i Døgnplejen. 

Administrationen fremlægger nu en status på Handleplanen. 
Seniorrådet har ingen bemærkninger til denne status. 
 

90. Orientering om 
status på handleplan 

Udvalget skal her tage stilling til status på den økonomiske 

handleplan for Plejehjemmenes økonomi pga. store 
budgetoverskridelser. Pr 31 juli viser den samlede opgørelsen et 



for omsorgscentrenes 
økonomi 2022 

27.42.00-G01-12-21 

 

mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dog er flere regninger for eksterne 
vikarer ikke betalt endnu, så forventningen er, at budgettet 
balancerer. 

91. Orientering om 
tilsynsrapport for 
omsorgscentret 
Pedershave 

27.42.00-K09-2-22 

 

Tilsynsrapporten er kritisk på en række punkter, som er helt 

centrale for et omsorgscenter. At dokumentationen er beskrevet 
som mangelfuld er særdeles kritisabelt i forhold til et 

omsorgscenters centrale funktion, og bør føre til tæt opfølgning 
fra administrationens side. Netop dokumentation er også i andre 
tilsynsrapporter blevet fremhævet som mangelfuld, hvorfor 

Seniorrådet på det kraftigste må opfordre administrationen til at 
tilse, at der på dette punkt indføres betryggende standarder, der 
kan implementeres på alle kommunens omsorgscentre. 

Seniorrådet har tiltro til, at ny ledelse vil kunne rette op på 
punkterne personlig pleje, mad og aktiviteter, som alle scorer lavt, 
og ser frem til at disse punkter vil kunne fremstå som forbedrede i 

fremtidig tilsynsrapport. Kommunikation og adfærd scorer højt, 
hvilket er betryggende. 

92. Meddelelser 

00.01.00-G01-39-21 

 

Følgende meddelelser er taget til efterretning:  
- Udvikling i ventelisterne til plejeboliger.  

- Referat fra bestyrelsesmøde i Hjælpemiddeldepotet I/S 

 

På Seniorrådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand  

 


