
Til: Social og sundhed 

Høringssvar fra Seniorrådet i Frederikssund Kommune 2022 

Ældrerådet har følgende kommenterer til dagsordenen til mødet den 3. november 2022 

Punkt Bemærkninger 

114. Beslutning vedr. 
finansiering af 
sekretariatsbetjening til 
Sundhedsklynge Nord 

29.00.00-A00-14-22 

Med denne sag tilslutter Frederikssund kommune sig den fælles 
model for sekretariatsbetjening af Sundhedsklynge Nord, 

herunder Frederikssund kommunes medfinansiering af det 
fælles sekretariat. 
Seniorrådet finder et fælles sekretariat relevant og har derfor 

ingen bemærkninger til sagen. 
 

115. Beslutning om 
førstebehandling af 

kvalitetsstandarder for 
2023 

27.00.00-G01-17-22 

 

Udvalgt skal godkende reviderede kvalitetsstandarder for 2023 
under Social og Sundhed. Udvalget besluttede i august, at 

formidlingen af kvalitetsstandarderne skal gøres mere 
overskuelig for borgerne. 
Kvalitetsstandarderne er opdateret med evt. ny lovgivning og 

sprogligt tilpasset for bedre læsevenlighed. 
Der er lykkedes for alle standarder på nær beskrivelsen ag 
målgruppen for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under 

ferie. 
Seniorrådet anbefaler udkastet, undtaget teksten til målgruppen 
for socialpædagogisk, der anbefales ændret til et mere 

læsevenligt sprog. 

116. Beslutning om 
prioritering af 
velfærdsteknologiske 
indsatser 

27.00.00-A00-49-21 

 

Omsorg & Ældre pkt. 104 samt Social & Sundhed pkt. 116, 
Prioritering af velfærdsteknologi. 
Forslag til høringsinput: 

Indenfor en ramme på kr. 543.000 i budget 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. 

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 

117. Beslutning om 
godkendelse af 
Hovedstadsregionens 
Rammeaftale 2023-
2024 på det 

specialiserede 

 



socialområde og 
specialundervisning 

27.00.00-G01-46-22 

118. Beslutning om 
budgetopfølgning per 
30. september 2022 

00.30.14-Ø00-7-22 

 

I budgetopfølgning 30. sept. 2922 foreslås en tillægsbevilling på 
kr. 9.9 mio. til dækning af merforbrug af serviceudgifter på 
social service, der vil afdrages i 2024 ved takststigninger. Dette 

modsvares af et mindreforbrug på kr. 300.000 på sundhed og 
forebyggelse, - et beløb, der føres med ind i 2023. 
Kr. 1 mio. tilbagebetales i 2024, da 1/3 botilbud er besat af 

borgere fra andre kommuner. Vedr. aktivitets- og samværstilbud 
anerkendes en overskridelse af prognosen, - der i forvejen er 

aktivitetsbestemt medfinansieret. 
Således anerkender seniorrådet en tillægsbevilling på kr. 9.588 
mio. 

 

119. Orientering om 
opfølgning på budget 
2022-2025 

00.30.04-Ø00-60-21 

Orientering om opfølgning på budget 2022- 2025. I regi af 

Social- og Sundhed er der fem initiativer, der alle er 
implementerer. 

Orienteringen giver ikke anledning til yderligere kommentarer. 
 

120. Orientering om 
forebyggelsestilbud på 
sundhedsområdet 

29.09.00-A26-1-22 

 

Udvalget orienteres hermed om status på implementering af 
Kommunens Sundhedsfremme og Forebyggelsesindsats. 

Frederikssund kommunes Sundhedspolitik 2022-2026 tilbyder 
borgerne mange forebyggelsestilbud fx: 
- Afklarende sundhedssamtaler for alle borgere. 

- Støtte til rygestop/Stresshåndtering/Ryg, hofte, knæ 
træning/KOL-café. 

- Selvhjælpsgrupper: Kronisk smerter/pårørendegrupper/Angst 

og depression. 
- Pårørendegrupper: 
- Forløbsprogrammer ved kronisk sygdom: diabetes/hjerte-

kar/Kol/kræft/ lænderyg. 
- Gigtskole. 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning. 

 

På Seniorrådets vegne 

Lissi Gyldendahl 
formand 


