
Til: Social og sundhed 

Høringssvar fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 29. september 2022 

Punkt Bemærkninger 

103. Beslutning om 
godkendelse af 
politisk 
mødekalender for 
2023 

00.01.00-G01-39-22 

Seniorrådet har ingen bemærkninger til mødekalender 2023 

104. Beslutning om 
ramme for 
Sundhedsdagene i 2023 

29.30.00-G01-3-22 

 

Seniorrådet er glade for beslutningen om at erstatte 
Sundhedsugen med tre tematiserede ”Sundhedsdage 2023” den 
11-13 maj. Sundhedsdagene har til formål at synliggøre 

kommunens sundhedstilbud og aktivere flere borgere i aktiviteter, 
der fremmer deres sundhed, og samtidig appellerer til en bredere 
målgruppe, nemlig borgere i alle aldre. En virkelig god ide er at 

lægge dagene i maj, som giver større mulighed for udendørs 
aktiviteter. At der er uforbrugte paragraf 18 midler fra 2022 undre 
Seniorrådet, men hvis ingen andre frivillige har søgt dem, er det 

OK at bruge dem til at understøtte frivillige foreningers aktiviteter 
under sundhedsdagene. Fornuftigt at benytte lejligheden til at 

forebygge ensomhed, men ikke kun blandt unge. Mange ældre er 
ensomme, sidder i deres lejligheder og kommer aldrig ud blandt 
andre, dem skal vi også have fat i. Seniorrådet finder det 

fornuftigt at få udbredt sundhedsdagene til at komme i dialog og 
få ideer hos de brugerstyrede aktivitetscentre og andre lignende 
foreninger. I forarbejdet til nogle gode Sundhedsdage i 2023. 

 

105. Beslutning om 
at sende revideret 
handicap- og 
psykiatripolitik i 
høring  

27.00.00-P22-1-22 

 

Social og sundhed udvalget skal forholde sig til udkast til revideret 

handicap- og psykiatripolitik mhp. yderligere offentlig høring fra 5. 
oktober til 6. november i år. 

Seniorrådet anerkender strategien om inddragelse af borgeren. 
Vi hilser de 4 nye indsatsområder velkommen. Områderne er et 
resultat af workshop den 17. august. 

Områderne livskvalitet med fokus på venner, relationer. 
Deltagelse med fokus på sport, kultur, kreative aktiviteter. 
Overgang ung til voksen med øget samarbejde mellem B-U og 

voksenområdet. Kvalitet i sagsbehandling med overholdelse af 
love og regler indenfor tidsfrister. 
Seniorrådet tager udkastet til efterretning og ser frem til 

Dialogmødet den 21. november i år. 

106. Beslutning om 
oplæg til udvidelse af 

Med denne sag skal Social og Sundhed beslutte, at der 
udarbejdes et oplæg med mulige scenarier for udvidelse af 
Tandplejens fysiske kapacitet i forlængelse af indførelse af den 

nye Lov om gratis tandpleje til at omfatte unge op til 21 år. 
Oplægget forventes forelagt primo 2023. 
Seniorrådet hilser den nye lov velkommen. 



gratis tandpleje til de 
18-21-årige 

29.15.00-A00-2-22 

 

Umiddelbart synes dette ikke at være en sag, der har interesse 
for Seniorrådets segment og så alligevel. 
 

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil de fysiske rammer i 
løbet af få år være utilstrækkelige og dette må ikke få 

konsekvenser for behandlingen af øvrige lovpligtige tilbud til 
udvalgte voksne målgrupper, der udføres på de samme klinikker: 
Omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje. 

Seniorrådet anbefaler derfor, at der straks tages beslutning om 
hvorledes faciliteterne kommer i balance med det fremtidige 
behov. Seniorrådet anbefaler ligeledes at der opretholdes en klinik 

(filial) i den vestlige del af Kommunen, af hensyn til de svage 
borgere. 

107. Beslutning om 
det videre arbejde 
med 
botilbudsplanen 

27.57.00-G01-2-18 

 

Seniorrådet bakker op om Handicaprådets bemærkninger. 

108. Orientering 
om status på 
indsats om 
rekruttering, 
uddannelse og 
fastholdelse  

81.03.00-G01-160-22 

 

Seniorrådet ser med tilfredshed på, at der nu bliver stillet skarpt 

på projektet om rekruttering, uddannelse og fastholdelse i ældre- 
og omsorgssektoren. 

Som den øjeblikkelige situation i Frederikssund kommune er, med 
vakante stillinger på ældreområdet ser Seniorrådet på situationen 
med stor alvor. 

Ca. 30 vakante stillinger på ældreområdet betyder både et stort 
forbrug af vikarer, og et større arbejdspres for det faste 
personale. 

80 % i ældresektoren arbejder på deltid og 58 % i sektoren er 50 
+. Det viser med al tydelighed at både rekruttering, uddannelse 
og fastholdelser er tre meget vigtige faktorer, både på den korte 

og den lange bane. 
På den korte bane vil det virkelig gavne med bare en lille 
arbejdstidsforøgelse. 1 ekstra time om ugen vil give 10,8 ekstra 

årsværk. 2 ekstra timer om ugen svarer til 21,7 ekstra årsværk. 
Seniorrådet vil med stor interesse følge de tiltag, der samlet set 
vil gøre ældreplejen i Frederikssund kommune til en attraktiv 

arbejdsplads i fremtiden. 
Orienteringen er taget til efterretning. 

109. Orientering om 
sygefraværsprojekt 

81.00.00-G01-267-22 

 

Det tredje projekt vedrørende nedbringelse af sygefravær er 
planlagt til at forløbe fra marts 2022 til februar 2024. Det er 

planlagt monitorering hvert kvartal. 
Med udgangspunkt i sygefravær 2019 blev der formuleret en 
målsætning om at nedbringe sygefraværet til samme niveau som 

landsgennemsnittet, der på daværende tidspunkt lå væsentligt 
under fraværet i Frederikssund kommune. 
Man må imidlertid konstatere, at sygefraværet efter afslutningen 

af de tidligere projekter til nedbringelse af fraværet ved udgangen 
af 2021 stadig ligger væsentligt over landsgennemsnit og at 

afstanden til landsgennemsnit er øget i den forløbne periode. 



Sygefravær på området Plejeboliger er i særlig grad problematisk. 
Det er i 2021 målt til over 26 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket er en 
voldsom stigning i forhold til udgangspunktet og markant over 

landsgennemsnit. 
Seniorrådet ser frem til at modtage orientering om de tiltag, der 

iværksættes på dette område. 

 

På Seniorrådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 

 


