
Til: Omsorg og ældre 

Høringssvar fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet i Velfærdsudvalgt den 3. 

november 2022 

Punkt Bemærkninger 

102. Beslutning om 
godkendelse af 
husleje for 
kommunalt ejede 
almene ældre- og 
plejeboliger for 
2023 

82.00.00-S00-1-22 

 

Huslejen for de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger 
på ældreområdet for 2023 er blevet godkendt på de årlige 

beboermøder i samtlige afdelinger, så der er for nærværende kun 
tale om en ren ekspeditionssag. 

Huslejen stiger med fra 4,6% (Solgården) til 11.6% (Tolleruphøj) 
eller en månedlig stigning på mellem kr. 336,00 og kr. 711,00. 
Beregningerne for de årlige reguleringer er fastsat ved lov, så 

disse kan ikke begrænses til en max. stigning på 4%, som ville 
have været tilfældet, hvis boligerne havde været privat ejede. 
Det er meget uheldigt, da vi her ofte taler om nogle af 

samfundets svageste borgere. 
Der ses nu heller ikke forsøg på at finde besparelser, bl.a. er 
henlæggelserne væsentlig over det budgetterede behov på 

samtlige centre, undtagen på Nordhøj. 

103. Beslutning om 
førstebehandling af 
kvalitetsstandarder for 
2023 

27.00.00-G01-19-22 

 

Administrationen har sendt kvalitetsstandarderne for 2023 

I høring. 
Seniorrådet har følgende bemærkninger til sagen: 

Genoptræning.  
Seniorrådet er af den opfattelse, at kontakten bør skabes via 
telefon og ikke via elektronisk post. Det er syge borgere, som der 

er tale om. om. 
Sygepleje 
Seniorrådet er enige i, at borgerne selv skal betale for medicinen, 

men hvordan sikrer sygeplejen. at borgerne har økonomi til 
dosispakket medicin? 
Personlig støtte. 

Seniorrådet vil anbefale, at den visiterende sygepleje udleverer en 
folder med oplysning om godkendte leverandører i stedet for at 
henvise til et link. Det gælder for øvrigt også for borgere der er 

får mad fra kommunen. 
Rengøring. 
Her henvises til Seniorrådets bemærkning som under personlig 

støtte. 
Rehabiliteringsophold. 
Seniorrådet er af den opfattelse, at kvalitetsstandarden IKKE er 

korrekt. 
Jf. Ankestyrelsens tidligere afgørelse er det forvaltningen, som 

inden opkrævning fremsendes, skal lave den individuelle 
vurdering af borgernes indkomst, for at vurdere hvilket beløb, 
borgeren kan opkræves.  

Herudover er kommunen forpligtet til at oplyse, hvad betalingen 
dækker ved evt. opkrævning. 



Seniorrådet anbefaler ligeledes, at det af kvalitetsstandarden 
fremgår, at der altid skal foretages en individuel vurdering - 
uagtet kommunens kvalitetsstandarder. 

Seniorrådet savner iøvrigt en kvalitetsstandard for borgere, som 
har brug for hjælp, og som udskrives fra sygehus til eget hjem. 

Seniorrådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen. 
 

104. Beslutning om 

prioritering af 

velfærdsteknologiske 

indsatser 

27.00.00-A00-49-21 

 

Indenfor en ramme på kr. 543.000 i budget til 
velfærdsteknologiske indsatser foreslås der afsat kr. 200.000 til 
hver af punkterne  

-B: Elektronisk træningsprogram til borgere, der får hjemmehjælp 
eller vedligeholdende træning, og  
-C: Apps til træning af borgere med faldtendens eller inkontinens. 

Seniorrådet er enigt i prioritering af afsætning af midler til forsøg 
med anvendelse af disse 2 velfærdsteknologiske teknologiske 

tiltag. 
Det er imidlertid Seniorrådets forhåbning, at der også findes 
midler til at iværksætte forsøgsordninger med de øvrige forslag til 

velfærdsteknologi, idet det drejer sig om beskedne beløb, der 
potentielt kan have stor effekt. 
Der var afsat et tilsvarende beløb i første halvdel af finansåret 

uden at der blev fremsat forslag til anvendelse, hvorfor beløbet 
blev overført til 2023. Det undrer Seniorrådet, at man ikke kan 
anvende en del af denne ramme til iværksættelse af forsøg med 

de øvrige relevante forslag til velfærdsteknologi, herunder arm- 
og bencykel, automatisk sengebund og toiletbadestol, i alt mindre 
end kr. 250.000, i indeværende finansår. 

Seniorrådet ser frem til en evaluering af resultaterne af disse 
forsøgsordninger, idet det må stå klart, at velfærdsteknologiske 
tiltag kan understøtte - men ikke erstatte - den personlige 

assistance til en stor gruppe af ældre borgere. 
Seniorrådet er af den opfattelse, at megen ny teknologi kan 

hjælpe borgerne til en mere fri og værdig tilværelse. 
 

105. Beslutning om 
budgetopfølgning 
pr. 30. september 
2022 - Omsorg og 
ældre 

00.30.14-Ø00-6-22 

Administrationen indstiller budgetopfølgning af 30 september 
tages til efterretning og indstiller til at der gives en tillægsbevilling 
på 6.9 mio. kr. vedrørende ældreområdet og en tillægsbevilling på 

-0,3 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifterne. 
Budgetopfølgningen viser at der er serviceudgifter på 511,7 mio.  
svarende til en stigning på 6.9 mio. kr. Stigningen fremkommer af 

merforbrug på færdigbehandlede patienter, rehabilitering, højt 
vikarforbrug og mellemkommunale afregninger på 

plejehjemmene. 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 

106. Drøftelse af 
beboer- og 
pårørenderåd på 
omsorgscentre 

27.42.00-A26-7-22 

 

Omsorg og Ældre udvalget skal drøfte nedsættelse af beboer- 

pårørenderåd, som blev nedlagt i 2010. 
Seniorrådet kan oplyse, at der stadig afholdes beboer og/eller 
pårørendemøder på alle kommunens plejehjem, samt på Attendo, 

hvor det kun er et pårørenderåd. 
Seniorrådet er repræsenteret i alle disse. 
Seniorrådet er enig i det foreslåede ”Forslag til formål og 

opgaver”, dog mangler der punktet: Drøftelse af dagligdagen 
indeholdende kosten. 

Seniorrådet bakker op om etablering af beboer- pårørenderåd, 
dog mener Seniorrådet. at vi er en naturlig del af sådan råd. 



107. Orientering om 
tilsyn med 
omsorgscentre og 
friplejecentre i 
Frederikssund 
Kommune 

27.42.00-K09-3-22 

 

Orientering om tilsyn med omsorgscentre og friplejecentre i 
Frederikssund kommune. 
 

Indtil 2023 med udfører BDO de driftorienterede tilsyn efter 
serviceloven. Tilsynsbesøgene blev /bliver gennemført som 

uanmeldte besøg, hvilket er krævet i udbudsmaterialet. 
Administrationen skal finde ny leverandør til 2024 i stedet for 
BDO. 

Seniorrådet anbefaler, at man også fremover bestiller uanmeldte 
tilsyn. 
De ordinære tilsyn på plejecentre og friplejeboliger gennemføres 

uanmeldte, medens der for de evt. øvrige tilsyn aftales med 
kommunen, om disse skal gennemføres anmeldte eller uanmeldte. 
 

Seniorrådet er bekendt med at plejehjemmene varsles forud for 
tilsynsbesøgene, hvilket ikke er i overensstemmelse med 
kontrakten. 

 
Seniorrådet anbefaler at man fremover kun gennemfører 
uanmeldte tilsyn. 

 

108. Orientering om 
opfølgning på budget 
2022-2025 

00.30.04-Ø00-60-21 

 

Udvalget orienteres herved om status på implementeringen af de 
besluttede politiske initiativer.  
Af 8 vedtagne initiativer på området Ældre og omsorg er 2 endnu 

ikke implementeret. 
Implementeret er: 
Mere lokal ledelse for kr. 1.85 mio. finansieret fra pulje på kr. 1.38 

mio. 
Nedlæggelse af afdelingsleder stilling i voksen og støtte, - 
besparelse på kr. 700.000 

Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demens for kr. 
870.000, finansieret fra pulje på kr. 1.38 mio. 

Flere SSA-elever udenfor normering for kr. 700.000, finansieret 
fra pulje på kr. 1.38 mio. 
Hjælp til indflytning i plejebolig for kr. 250.000, finansieret fra 

pulje på kr. 1.38 mio. 
Korrigeret aktivitetspulje på omsorgscentrene, - besparelse i 2022 
0g 2023 på kr. 500.000 pr år. I årene 2024 og2025 er fastholdt 

budget på kr. 500.000 pr år. 
  
Endnu udestår klippekortsordningen for kr. 2 mill pr år, der er 

suspenderet i indeværende år. Dog genoplivet i nyligt budget 
2023. 
Desuden udestår samling af sygeplejeklinikker på Dybendal med 

besparelse på kr. 200.000. 
  
Orientering tages til efterretning. 

  

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

Udvalget får her en status på handleplanen for bedre styring i 
Døgnplejen. Stort set alle initiativerne er gennemført, på nær 
initiativerne der handler om, at kvalitetsstandarderne skal være 

kendte af alle medarbejdere og der skal arbejdes med en mere 
gennemsigtig budgetmodel. 
BUM-modellen skal tages op til genovervejelse set i lyset af den 

kommende ældrelov. Administrationen igangsætter derfor en 



29.30.00-G01-3-21 

 

analyse af den samlede styring på ydelserne til de hjemmeboende 
borgere i værk. Formålet er at skabe en gennemsigtighed i 
Døgnplejens tildeling af ressourcer. 

Seniorrådet anbefaler, at der arbejdes med en ny 
afregningsmodel, der er mere gennemsigtig og mindre 

administrativ tung. Der er tre forskellige modeller i ”En ældrepleje 
med tid til omsorg”, der fx kan arbejdes med. 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning 

 
 

110. Orientering om 
status på handleplan 
for omsorgscentrenes 
økonomi 2022 

27.42.00-G01-12-21 

 

Seniorrådet noterer sig, at orienteringen viser nogle glædelige 
tendenser til forbedringer på omsorgscentrenes evne til 
overholdelse af budgetterne. 

Samtidig fremgår det at handleplanernes tidsterminer overholdes 
meget præcist. ’ 

Det meget høje sygefravær på ca. 10% giver virkelig potentiale til 
yderligere forbedringer, her ligger mange årsværk gemt. ’ 
Nu er processen opstartet positivt og hvis forbedringerne 

fastholdes, er det Seniorrådets overbevisning, at de opnåede 
resultater vil virke selvforstærkende i fremtiden. 

111. Meddelelser 

00.01.00-G01-39-21 

 

 

 

På Seniorrådets vegne 

 

Lissi Gyldendahl 
formand  

 


