
Til: Omsorg og ældre 

Høringssvar fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 29. 

september 2022 

Punkt Bemærkninger 
95. Beslutning om at 
forlænge 
værdighedspolitikken 
til udgangen af 2024 

29.00.00-A00-13-22 

Kommunerne skal hvert 4. år fastlægge en ny værdighedspolitik, 
og Byrådet skal nu vedtage en ny inden udgangen af 2022. 

Administrationen anbefaler, at Værdighedspolitikken for 
Frederikssund kommune 2018-2021, forlænges til udgangen af 

2024, da rammerne for kommunens opgavevaretagelse står over 
for en forandring. 
Seniorrådet er enige i administrationens anbefaling og har ikke 

yderligere bemærkninger til sagen. 
 

96. Orientering om 
proces for revision af 
Fritvalgsaftalen for 
hjemmepleje 

27.36.04-Ø54-1-21 

Fritvalgsaftalen for hjemmehjælp udløber i april 2023. 
Administrationen anbefaler en proces og tidsplan for en ny 
rammeaftale, hvor de tidligere udvalgsbemærkninger kan 

indarbejdes, og hvor bl.a. eksterne parter kan høres. 
Seniorrådet tager proces-og tidsplan til efterretning. 

97. 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. 
 

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

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 



81.03.00-G01-160-22 

 

+. 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. 

 

På Seniorrådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand 
 


