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Indledning 
 

Du sidder nu med Ældrerådets Årsberetning 2019 og den har mange sider. Vi har lavet en 
indholdsfortegnelse, så du let kan plukke i emnerne og hurtigt komme frem til de sider, der 
interesserer lige netop dig. God læselyst. 
Årsberetningen er udarbejdet af det nuværende Ældreråd, som blev ændret i december 
2019, hvor den hidtidige formand, næstformand og kasserer valgte at trække sig. 

Budget 2020 – og vores indflydelse 
Byrådet besluttede allerede i foråret 8 målsætninger, der skulle danne rammerne for det 
kommende budget. De tre vigtigste var: 

• Økonomisk råderum: 
Der skal tilvejebringes et råderum, som giver mulighed for en politisk prioritering. 

• Strukturel balance: 
Der skal være strukturel balance - dvs. at driftsoverskuddet skal dække udgifter til 
anlæg og gæld. 

• Kassebeholdning skal udgøre minimum 100 mio. kr. stigende til 150 mio. kr. ved 
udgangen af 2021 (som det ser ud d.d. vil kassebeholdningen være på 148 mio. kr. 
ved udgangen af 2021.) 

Administrationen foreslog en besparelse på 25 mio. kr. for at få økonomien til at hænge 
sammen. 

Ældrerådet blev løbende orienteret om budgettet. Vi holdt et møde med administrationen 
den 14. august 2019, hvor det tekniske budget blev fremlagt og vi drøftede det igen på et 
møde med Velfærdsudvalget den 3. september 2019, hvor vi talte om de foreslåede 
besparelser. 

Udgangspunktet for budgettet på ældreområdet var et overforbrug på hjemmesygepleje, 
praktisk hjælp og hjælpemidler på ca. 10 mio.kr. 
 
I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne med 
”demografireguleringer”, som indebærer, at ændringer i antal ældre modsvares af en 
regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. døgnpleje eller 
hjemmehjælp. 

Budgetaftalen for 2020 
Budgettet for 2020 blev indgået af et enigt Byråd den 28. oktober 2019. 
Vi bliver flere ældre for vi lever længere.  Det kræver et tilstrækkeligt antal tidssvarende 
plejeboliger og et større behov for hjælp til personlig pleje og sygepleje. 
Ældreområdet tilføres 25,5 mio. kr. i 2020 og 104,4 mio. kr. i budgetperioden. 
Klippekortordningen spares væk og dermed kan beboerne på plejehjemmene ikke mere få 
hjælp til at komme ud til egne aktiviteter såsom familiebesøg, tøjindkøbstur eller bare ud 
idet blå. Det er en stærk forringelse for de svageste af vores ældre i kommunen. 
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Værdighedsmilliarden blev kraftigt reduceret ved indeværende års budget og i 2020 skæres 
der yderligere 1.35 mio. kr. Resten af puljen skal fortsat finansiere er række medarbejdere 
og disse vil fremadrettet indgå i den ordinære drift. 
Derudover afsættes der 50.000 kr. mere til ældrerådsarbejdet. 

Se Ældrerådets høringssvar på ældrerådets hjemmeside www.frederikssundaeldreraad.dk 

LINK: http://frederikssundaeldreraad.dk/wp-content/uploads/2020/03/Høringssvar-Budget-
2020-2024-1.pdf 

Undersøgelse om der skal oprettes eget vikarbureau 
Der bruges mange penge på vikarer fra vikarbureauer. Ældrerådet har flere gange opfordret 
til, at vi i Frederikssund Kommune opretter vores eget vikarbureau. 

I budgetaftalen for 2020-2023 blev det aftalt, at det skal undersøges, hvorvidt det er muligt 
at etablere eget kommunalt vikarkorps på ældreområdet. Det vil betyde færre nye ansigter 
for alle de ældre der modtager personlig eller praktisk pleje. 
 

Ny hjemmeside 
Ældrerådet er glad for, at vi den 1. maj 2019 kunne præsentere vores nye hjemmeside. 
Vores mål har været, at hjemmesiden skal være nem og overskuelig at finde rundt i. Du kan 
finde Ældrerådets referater og møder med politikerne mv. på hjemmesiden. Du kan altid 
kontakte Ældrerådet, hvis der er temaer du synes, vi skal tage op med Byrådet. Det kan du 
gøre direkte på hjemmesiden:  www.frederikssundaeldreraad.dk                                                                     

Ny lovgivning 
Forebyggende hjemmebesøg. 
I december 2015 vedtog et flertal i Folketinget et lovforslag, fremsat af sundheds- og 
ældreministeren, om en ændring af de forebyggende hjemmebesøg, der blandt andet skal 
medvirke til at opfange problemer og skabe dialog med de ældre om deres behov for støtte i 
dagligdagen.  

Med lovforslaget skal alle 75-årige tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, der blandt andet 
skal afklare behovet for fremtidige besøg og identificere de ældre, som har et særligt behov 
for en forebyggende indsats. Kommunerne forpligtes samtidig til at tilbyde forebyggende 
hjemmebesøg til ældre mellem 65 og 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation og derfor 
vurderes at være i en særlig risikogruppe. Endeligt skal alle ældre, der er fyldt 80 år, tilbydes 
ét årligt forebyggende hjemmebesøg.  

Med lovændringen blev det muligt for kommunerne at afholde kollektive arrangementer, 
som alternativ til de forebyggende hjemmebesøg. Det skulle medvirke til, at kommunerne 
kunne komme i kontakt med de borgere, der normalt ville takke nej til tilbuddet om et 
forebyggende hjemmebesøg. I Frederikssund har der i 2019 været afholdt kollektive møder, 
som har været af varierende succes. 

http://www.frederikssundaeldreraad.dk/
http://frederikssundaeldreraad.dk/wp-content/uploads/2020/03/Høringssvar-Budget-2020-2024-1.pdf
http://frederikssundaeldreraad.dk/wp-content/uploads/2020/03/Høringssvar-Budget-2020-2024-1.pdf
http://www.frederikssundaeldreraad.dk/
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Kvalitetsstandarder 
Hvert år skal kvalitetsstandarderne revideres. I Ældrerådet bruger vi megen tid på at 
gennemgå kvalitetsstandarderne for at sikre, at der ikke slækkes på serviceniveauet. 

Social- og Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget besluttede i januar 2019 en procesplan for 
revision af kvalitetsstandarder 2020. Udvalgene besluttede ligeledes, at formålet med 
revisionen af kvalitetsstandarderne i år var at gøre dem mere tilgængelige og forståelige for 
kommunens borgere.  

Udvalgene besluttede også at revisionen af kvalitetsstandarderne i år skulle have følgende 
fokusområder: 

1. Revision af sproget, som gør standarderne lettere at læse og forstå. 
2. Revision af opsætning og det grafiske udtryk, som gør standarderne lettere at finde 

rundt i. 
3. Udarbejdelse af en web-baseret løsning, der er tilgængelig på kommunens 

hjemmeside, som gør standarderne mere tilgængelige. 

Administrationen havde udarbejdet et notat med forslag til ændringer af 
kvalitetsstandarderne. 
” I notatet stod der bl.a., at der er ikke visiteret borgere til akutophold i ca. tre et halvt år”. 
Hvis der er behov for at visitere borgere til akutophold, vil dette betyde, at der i disse 
perioder vil være en plads mindre på rehabiliteringsafdelingen til at hjemtage borgere fra 
hospital. Dette vil medføre afledte udgifter svarende til en færdigmelding i de tilfælde, hvor 
kommunen ikke kan hjemtage borgere fordi pladsen er optaget. Det er administrationens 
opfattelse, at der aktuelt er et godt flow i udskiftningen af borgere, hvorfor dette ikke 
aktuelt er en udfordring. Dette kan dog variere i løbet af året. I Kvalitetsstandard for 
akutophold er formålet ændret til ”Formålet med akutopholdet er, at kommunen kan 
iværksætte akut sygepleje for blandt andet at forebygge indlæggelser.” 

 Det fremgår således ikke længere, at akutophold visiteres efter udskrivning fra hospital.  

Da kommunerne som følge af bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 ikke kan opkræve 
egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign. for ophold på akutplads, vil kommunen også 
miste en mindre indtægt, når en seng anvendes til akutplads frem for en korttidsplads.  

Ældrerådet er dybt uenige med administrationen vedrørende akutophold og brugerbetaling. 
Ældrerådet er af den opfattelse, at Kommunen skal stille akutpladser til rådighed og at der 
ikke kan opkræves brugerbetaling. 

Ældrerådet var glade for, at vores høringssvar blev positivt modtaget og en hel del af vores 
kommentarer er blevet indarbejdet i det nye forslag til Kvalitetsstandarder 2020. 

Vi er især tilfredse med at daghjem og demensdaghjem igen er to adskilte standarder. 
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Vi var dog stadig ikke enig med Velfærdsudvalget om at nedsætte døgnbehandlingen af 
alkoholmisbrug fra 3 til 2 måneder, da analyser siger, at behandling af alkoholmisbrug altid 
skal ske efter en individuel behandlingsplan, hvilket modsiger en fastlagt indlæggelsesfrist. 

Ældrerådet var heller ikke enige i Velfærdsudvalget fortolkning af Sundhedsloven 
vedrørende akutindsats/akutplads. Vi kunne se at Velfærdsudvalget, på det tidspunkt,  ikke 
havde tænkt sig at leve op til Loven om gratis behandling af hele målgruppen for akutindsats 
defineret af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder: 

• lægehenviste patienter med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med 
behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for 
sygehusindlæggelse, 

• lægehenviste patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje 
og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som 
er til stede i akutfunktionen, og 

• patienter, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med 
akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats”. 

Som vi tidligere har givet udtryk for, skal sundhedsydelser være gratis også selv om 
opgaverne er blevet kommunale. Dette vil vi nok ikke blive enige om, før der foreligger en 
afgørelse fra Ankestyrelsen eller de politiske udvalg ændre holdning. 

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunerne fra 2020 samlet set kompenseres med 32,5 
mio. kr. (ca. 2.5 mio. kr. til Frederikssund) over bloktilskuddet til dækning af disse udgifter. 

Politikerne ændrede heldigvis holdning og blev enige med Ældrerådet i, at der skulle 
oprettes akutpladser og at det skal være gratis for borgeren at benytte disse. Der blev derfor 
lavet kvalitetsstandarder for akutpladser og sygepleje. 
Se Ældrerådets høringssvaret på ældrerådets hjemmeside www.frederikssundaeldreraad.dk 
under Referater 2019 

Akutpladser og brugerbetaling 
Vi har, som sagt,  i Ældrerådet været uenig med administration og politikere om tolkning af 
sundhedsloven vedrørende akutpladser siden den nye vejledning om akutpladser og 
brugerbetaling blev besluttet i januar 2019.  

Med aftalen om finansloven for 2019 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sikre, 
at borgere ikke skal kunne opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign. Ved 
ophold på en kommunal akutplads. På den baggrund er regelgrundlaget for den kommunale 
hjemmesygepleje præciseret, så det fremgår, at kost, linned, tøjvask o. lign. Indgår i det 
vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje, når tilbuddet gives ved en kommunal 
akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads. 

Kommunerne har efter sundhedslovens § 138, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 
2018, ansvar for at tilbyde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer 
med ophold i kommunen. 

Formålet med indsatsen i en kommunal akutfunktion kan dels være at forebygge forværring 
af akut opstået – eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, dels at følge op på 

http://www.frederikssundaeldreraad.dk/
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sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten efter udskrivelsen fortsat har 
komplekse pleje- og behandlingsbehov. 

Betegnelsen ”kommunal akutfunktion” anvendes om tilbud i den kommunale 
hjemmesygepleje, der lever op til Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale 
akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det gælder uanset, om den kommunale akutfunktion er 
organiseret som udkørende team eller som kommunale akutpladser. Og uanset, hvad 
kommunen har valgt at kalde tilbuddet 

Derfor må kommunen ikke opkræve brugerbetaling, hvis du f.eks. efter et sygehusophold 
tilbydes en plads på Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund sygehus for at modtage 
yderligere sygeplejebehandling. 

Det betyder, at du, hvis du er indlagt på sygehus og bliver tilbudt et aflastnings- eller et 
korttidsophold i forlængelse af din udskrivning fra sygehuset, skal være opmærksom på, om 
du stadig har behov for sygepleje. 

Hvis du stadig har behov for sygepleje, skal du bede om at få et akutophold. Forskellen er, 
at akutophold er gratis for borgeren, hvorimod et aflastningsophold eller korttidsophold 
koster ca. kr. 4700 pr. måned. 

Ældrerådets vedtægter og diæter 
Loven tilsiger at Ældrerådets vedtægter skal genforhandles med byrådet efter hvert 

kommunalvalg. 

Under forhandlingerne af vedtægterne mellem Byråd og Ældreråd, stoppede 

administrationen udbetaling af diæter til Ældrerådet. 

Det viste sig, at administrationen havde konstateret, at der havde været et stigende forbrug 

af diæter i Ældrerådet: 

 2016 2017 2018 2019 

Budget 66.392 66.226 67.899 68.125 

Forbrug 57.400 63.425 98.675  24.620* 

*forbrug pr. 30.04.19 

Ældrerådet havde mange drøftelser med Velfærdsudvalget, via høringssvar, om hvad der 
skulle udløse diæter til Ældrerådet.  

Ældrerådet var ikke i tvivl. Vi vil anerkendes for det arbejde, vi udfører og have diæter for de 
arbejdsopgaver, der er aftalt i de fælles vedtægter. For øvrigt var det også sådan, ministeriet 
tolkede loven. 
Et 4 timers møde udløser én diæt på kr. 430 før skat og arbejdsmarkedsbidrag. 

Bloktilskuddet til Ældrerådsarbejdet i Frederikssund 2020: 

Drift  321.000kr 
Diæter    76.000kr 
I alt  397.000kr 

Udgift 2019: 289.000 inkl. 100 timers administration 
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Efter budgetforhandlingerne, hvor byrådet lagde kr. 50.000 yderligere til Ældrerådsarbejdet, 

blev vi i december 2019 enige om et sæt fælles Vedtægter og at det er opgaverne i 

vedtægterne, der udløse diæter til ældrerådsmedlemmerne. 

Værdighedspolitik- handleplan 

I december 2018 vedtog Byrådet en ny Værdighedspolitik for Frederikssund Kommune, som 
skulle udmøntes i konkrete handleplaner. Handleplanerne udarbejdedes i 1. halvår af 2019 
gennem inddragelse af borgere og særlige interessenter. 
Den 26. februar 2019 afholdt kommunen et cafémøde på omsorgscenter Tolleruphøj, om 
handleplan for værdighedspolitikken. På Cafemødet fandt følgende områder størst 
opbakning blandt deltagerne: 

• Alle borgere skal have en fast kontaktperson 

• Forebyggende/særlig indsats for borgere, der oplever en livskrise 

• Gratis transport til træning til dem, der ikke selv kan transportere sig 

• Kommunen må ikke slippe borgeren før borger kan klare sig selv i hjemmet efter 
ophold på Rehabiliteringsafdelingen eller sygehus 

På baggrund af disse fire områder havde administrationen udarbejdet forslag til tre 
indsatsområder: 

1. Borgere i livskrise 
2. Sammenhæng i borgerens forløb 
3. Velfærd på nye måder 

 
Ældrerådet afholdt et møde med Velfærdsudvalget, hvor vi havde en dialog om 
handleplanen og vi talte også om, hvordan midler fra Værdighedspuljen kunne tænkes ind i 
Værdighedspolitikken. 
Det blev fra Ældrerådet pointeret, at forebyggelse koster penge og at de tilbud, der gives, 
også skal være attraktive. 
 

Halvering af værdighedspuljen 
I budgetaftalen for 2019 er det besluttet at reducere beløbet, der bliver brugt på indsatser 
under værdighedspuljen med 4,0 mio. kr. fra 9,26 mio. kr. til 5,26 mio. kr. i 2020, i 
forbindelse med, at værdighedsmidlerne overgår til kommunens bloktilskud. Som 
udgangspunkt er det disse 5,26 mio. kr., der skal finansiere initiativerne i handleplanen. 

Det er besluttet, at værdighedsmidlerne fra 2020 ikke er en selvstændig pulje, men indgår i 
budgettet. 

 

Ældrerådets Kommunikationsstrategi 
 
Ældrerådet udarbejdede i januar 2019 en Kommunikationsstrategi. Baggrunden for 
strategien var et ønske om, at alle Rådsmedlemmerne kunne forholde sig til, hvornår Rådet 
udtaler sig, samt hvem der samarbejdes med. 
 Ældrerådet udarbejdede i den forbindelse en foreløbig mission for Rådets arbejde: 
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• Ældrerådets Kommunikationsstrategi skal understøtte Ældrerådets opgave med at 
være de over 60 -årige borgeres talerør over for Byrådet.  

• Ældrerådet skal arbejde for optimale forhold for alle ældre borgere i Frederikssund 
Kommune og medvirke til at øge deres medindflydelse og medansvar for alle forhold 
der vedrører ældre. Ældrerådets opgave overfor Byrådet nødvendiggør tæt kontakt 
til byens ældre.  

• Ældrerådet afholder åbne møder om vilkår, der vedrører borgerne og offentliggør det 
på Ældrerådets hjemmeside.  

 
Ældrerådets mål er:  

• at udbrede kendskabet til Ældrerådets arbejde  

• at kommunikere via medier og hjemmeside, så flere kender til Ældrerådets arbejde 

• at sikre opbakning hos den målgruppe Rådet repræsenterer, så flere deltager i 
drøftelserne om de ældres forhold  

• at afholde møder og borgermøder så de ældre inddrages i processerne  

• at deltage i kommunens offentlige møder, der er målrettet borgere over 60 år  
Kommunikationsstrategien kan læses på Ældrerådets hjemmeside,  
 

Plejehjemmene 
 
Den 27. august åbnede det private plejehjem Attendo på Lærkevej, lige overfor Sillebroen. 
Plejehjemmet har 72 pladser, hvoraf 2 er til ægtepar. 

Der er ved årets udgang flyttet 30 borgere ind på Attendo siden åbningen. Yderligere har 6 
personer ved årets udgang ansøgt om indflytning på Attendo. 

Huslejen er nogenlunde den samme som på de kommunale plejehjem og boligstøtte søges 
på samme vis, som på de kommunale plejehjem. 
Opførelsen af Attendo plejehjem med 72 pladser kommer til at betyde noget for den 
kommunale prioritering vedrørende antallet af kommunale plejehjemspladser. 

 
Akutventeliste: 
Frederikssund Kommune har ved årets slutning 4 personer på akutventelisten mod 7 
personer ved årets start. Loven tilsiger, at kommunerne skal stille en plejehjemsplads til 
rådighed inden for 2 måneder.  

Venteliste: 
Denne garanti bortfalder, hvis man ønsker et bestemt plejehjem og man kommer så på den 
almindelige venteliste. Frederikssund Kommunes venteliste var ved årets begyndelse på 36 
personer og ved årets udgang på 28 personer. 

I juli 2019 blev der lukket 7 pladser på Tolleruphøj for at imødegå tomme plejehjemspladser. 
Der er ingen tvivl om, at politikerne følger udviklingen af plejehjemspladser med stor 
opmærksomhed. 

Ventelisten til plejehjemmene følges nøje hver måned af politikerne og Ældrerådet. 
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Venteliste til plejehjemmene 
  

 

Bedre bemanding på plejehjem- Central pulje bedre bemanding 

Med Finansloven for 2018 blev der på landsplan afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til 
bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem. Udmøntningen af beløbet fremgår af 
bekendtgørelse om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre 
og friplejeboliger. 

Frederikssund Kommune vil blive tildelt midlerne årligt i perioden 2018 - 2021 på baggrund 
af indsendte redegørelser for anvendelse af midlerne. Fra 2022 vil midlerne blive fordelt og 
udmøntet gennem det kommunale bloktilskud. 

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til bedre bemanding og skal i videst 
muligt omfang og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til ansættelse af 
nye medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere i 
hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.  

Udenbys 
borgere 

Antal 
borgere 

feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 
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I alt tildeles Frederikssund Kommune 4.572.000 kr. til puljen ”Bedre Bemanding” i 2020. 
Det er besluttet, at De Tre Ege/Nordhøj, Pedershave og Tolleruphøj/Solgården hver tildeles 
450.000 kr. Derudover foreslås det at afsætte 450.000 kr. til Attendo Lærkevej. Midlerne 
tildeles i takt med indflytning i boligerne, således at Attendo får tildelt midler svarende til 
den faktiske aktivitet. 

Resterende beløb på 2.772.000 kr. foreslås tildelt den kommunale døgnpleje og private 
leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp således: 

• 2.388.068 kr. - Frederikssund Kommunes døgnpleje 
•    150.244 kr. - Estrids Pleje og Hjemmeservice 
•    125.123 kr. - Værdig Pleje og Hjemmeservice 
•     38.540 kr. - Hånd I Hånd 
•     25.995 kr. - Pryts Hjemmeservice 
•     14.212 kr. - Sika Rengøring 
•     29.818 kr. - Trasbo A/S 

Ældrerådet tog fordelingen af midlerne til “ Bedre bemanding” i hjemmeplejen, på 
plejehjem, plejecentre og friplejeboliger for 2020 til efterretning - men kunne dog ønske at 
få en nøjagtig opgørelse over fordelingen i døgnplejen og de private leverandører. 

Ungarbejdere på plejehjemmene 
Tolleruphøj har ansat 2 ungarbejdere til at være sammen med beboerne omkring forskellige 
aktiviteter.  

Ungarbejderordningen er blevet positivt modtaget af såvel personale som beboere.  
Der var mange ansøgere til de 2 stillinger – og man håber, at ordningen med ungarbejdere 
kan blive implementeret på de andre plejehjem.  
 

Lukning af 7 plejehjemspladser på Tolleruphøj  
I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet, at der som følge af åbningen af Attendos 
friplejecenter på Lærkevej skulle lukkes 7 plejeboliger på plejehjemmet Tolleruphøj. 

De 7 plejeboliger på Tolleruphøj blev lukket pr. 1. juli 2019, hvorved antallet af plejeboliger 
reduceres fra 38 til 31. 
Bolig 26-32, der består af 7 boliger, blev lukket. Disse boliger var beliggende i den 
renoverede, gamle del af Tolleruphøj og i forlængelse af den tidligere 
Rehabiliteringsafdeling, som pt. står ubenyttet hen. 

30 borgere er ved årets udgang flyttet ind på Attendo, én af disse borgere er flyttet fra et af 
Kommunens plejehjem. Der står 6 på venteliste til Attendo i slutningen af december 2019. 
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Priser på Kommunes plejehjem og det private Attendo 
Der er varslet huslejestigning fra 1. januar 2020 på: 

• Omsorgscenter Pedershave. Huslejen stiger med 0,94%. Svarende til kr. 65,- pr. 
måned. 

• Omsorgscenter De Tre Ege. Huslejen stiger med 0,42%. Svarende til kr. 32 pr. måned. 

Årsagen til huslejestigningen for de to centre er: 

• For De Tre Ege skyldes huslejestigningen øgede udgifter til renholdelse af udenoms 
arealer, forbrugsvand og renovation, samt stigende afdrag på de bagvedliggende 
byggelån. 

• For Pedershave skyldes huslejestigningen øgede udgifter til renholdelse af udenoms 
arealer, samt stigende afdrag på de bagvedliggende byggelån 

 

Oversigt over plejehjemspriser i Frederikssund Kommune 2020 

 
Plejehjem 

Friplejehjemme
t Attendo 
Fr. sund 
Bolig 42/44 m2 

Peders Have 
Fr. sund 

Tolleruphøj 
Fr. sund  
bolig 62/67 m2 

De Tre Ege 
Jægerspris  
bolig 40 m2 

Nordhøj 
Skibby 

Solgården 
Slangerup 
Bolig 39/55 m2 

Husleje enkeltbolig 
pr mdr. 

 
7.400,00 kr. 

 
6.965,00 kr.1. 

 
6.000,00 kr. 

 
7.632,00 kr.2 

 
7.312,50 kr. 

 
7.220,17 kr. 

A conto varme pr. 
mdr. 

 
300,00 kr. 

 
325,00 kr. 

 
413,24 kr. 

 
270,00 kr. 

 
350,00 kr. 

 
356,77 kr. 

 
 
A conto el pr. mdr. 

 
 

300,00 kr. 

 
 

319,00 kr. 

Efter regning for 
egen bolig km23 

 
 

350,00 kr. 

 
 

350,00 kr. 

 
 

280.32 kr. 

A conto vand pr. 
mdr. 

 
90,00 kr. 

     

Tv grundpakke4 Betaler man 
individuelt 

(215,63 kr. ikke 
indregnet) 

Betaler man 
individuelt 

(173,00 kr. ikke 
indregnet) 

(180,55 kr. 
ikke indregnet)) 

(168,26 kr. ikke 
indregnet) 

Husleje før 
tilkøbsydelser 

 
Kr. 8.090,00 

 
Kr. 7.609,00kr  

 
Kr. 6.413,24 

 
Kr. 8.252,00 

 
Kr. 8.012,50 

 
Kr. 7.857,26 

Servicepakke 
rengøring, leje af 
linned 

 
 

125,00 kr. 

 
 

204,00 kr. 

 
 

204,00 kr. 

 
 

204,00 kr. 

 
 

204,00 kr. 

 
 

204,00 kr. 

Tøjvask 300,00 kr. 51,00 kr. 51,00 kr. 51,00 kr. 51,00 kr. 51,00 kr. 

Servicepakke 
personlige pleje 

 
175,00 kr. 

 
200,00 kr. 

 
200,00 kr. 

 
200,00 kr. 

 
200,00kr 

 
200,00, kr. 

Mad             
 3.613 kr.               

            
 3.613 kr.              

            
 3.613 kr. 

           
  3.613 kr.            

             
3.613 kr. 

       
      3.613 kr. 

I alt pr mdr. efter 
tilkøbsydelser 

 
Kr. 12.303,00 

 
Kr. 11.677,00 

 
Kr. 10.481,24 

 
Kr. 12.320,00 

 
Kr. 12.880,50 

 
Kr. 11.25,26 

Indskud 0 31.000 kr. 13.643 kr. 28.100 kr. 31.376 kr. 27.919,23 kr. 

Lissi Gyldendahl, Frederikssund Ældreråd februar 2020 

 

 
1 Huslejestigning 2020 på kr. 65 
2 Huslejestigning 2020 på kr. 32 
3 Obs El ikke med i prisen vedrørende Tolleruphøj, skal lægges til den samlede pris. 
4 TV-pakken er ikke indregnet, da det på nogle af plejehjemmene er individuelt. 
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Brandtilsyn på Tolleruphøj 
I 2019 har der desværre været en dødsbrand i en af boligblokkene på Tolleruphøj. 

Administrationen har været i kontakt med DBI (Dansk Brandteknisk Institut) og 

redningsvæsen der samstemmende siger, at selv om der havde været sprinkleranlæg i den 

aktuelle lejlighed, kunne man med stor sandsynlighed ikke have undgået dødsfaldet. 

Sprinklingens virkemåde er at dæmpe branden og medvirke til at den ikke spreder sig. Der 

skal meget høj varme til at aktivere sprinkleranlægget og derfor vil brandalarmerings-

anlægget, der virker ved både røg og temperatur, ofte været gået i alarm inden 

sprinkleranlægget. Brandalarmeringsanlægget er koblet direkte til brandvæsnet. I den 

aktuelle situation var det det automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) der sendte signal 

om branden. Brandvæsenet ankom inden for få minutter. Ilden spredte sig ikke til andre 

lejligheder og det skyldes helt sikkert at personale fulgte bygningens brandinstrukser til 

punkt og prikke.  

Ældrerådet ser med megen stor alvor på den ulykkelige hændelse, der er sket på 

plejehjemmet Tolleruphøj. Det er uforståeligt, at der ca. 20 år efter opførelsen er tvivl om 

byggeriets lovlighed og at bygningerne ikke er opført i overensstemmelse med reglerne for 

plejehjem. Ældrerådet opfordrede forvaltningen til straks at få udredt denne forvirring. Vi 

deler opfattelsen af, at etablering af sprinkleranlæg er et krav, til afløsning af de midlertidige 

og tidskrævende tiltag, der er sat i værk.  

Ældrerådet opfordrede ligeledes Forvaltningen til at undersøge om etableringen af anlægget 
kunne fremskyndes. 
Ældrerådet ser gerne, at der kommer ekstra personale i aften og nattetimerne.  

Aktiviteter 2019 

Deltagelse på Slangerup Jazz- festival 

 

Ældrerådet har i flere år deltaget på 

Jazzfestivalen i Slangerup og gennem de 

seneste 2 år haft en bemandet bod på, 

hvor vi uddeler brochure om Ældrerådets 

arbejde og opgaver. 

Ældrerådet finder det vigtig at fortælle om 

Rådet og hvad vi gør for at fremme 

vilkårene for de over 60-årige. 

I 2019 var vi 5 ældrerådsmedlemmer der 

var til stede i løbet af dagen: 

Arne Christensen 

Bent Jakobsen 

Christian Heiberg  

Søren Holmgaard og 

Lissi Gyldendahl 



 

 

 

14 

 

. 

 

Borgermøde 2019 
9. april 2019 havde Ældrerådet i Frederikssund i samarbejde med de øvrige 

ældreorganisationer i Frederikssund et debatmøde om ”Sundhedsreformen”, Ældre Sagen, 

Danske Seniorer og Faglige Seniorer. 

Oplægsholderne var lokale folketingskandidaterne fra de fire største partier. 

Den tidligere regering har fremlagt et forslag til en Sundhedsreform, der vil betyde store 
ændringer i hvem, der skal behandle de ældre, når de bliver syge. Kandidaterne blev stillet 
følgende spørgsmål: 

Hvad betyder Sundhedsreformen for de ældre- og er der penge nok, når antallet af ældre 
stiger med ca. 250.000 de næste 10 år? 

500.000 flere patienter skal behandles ambulant tættere på hjemmet af egen læge eller af 
det kommunale sundhedspersonale, - spørgsmålet er, om kommunerne kan klare det? 
40.000 færre indlæggelser på sygehusene frem mod 2025, kan det realiseres? Vil der være 
penge nok i sundhedsvæsenet? 

Det var et velbesøgt møde med ca. 100 deltagere, der stillede mange spørgsmål. 
Sundhedsreformen er stadig ikke vedtaget og i mellemtiden er der valgt ny regering. 
 

Møder med Velfærds- og Social og Sundhedsudvalgene 
Ældrerådet har i 2019 afholdt 4 møder med Velfærdsudvalget. 

Ældrerådet afholdt i april møde med velfærdsudvalget, hvor vi drøftede budgetforslag, 
Ældre- og Værdighedspolitik og Boliger. 

 
I august inviterede Velfærdsudvalget til fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet 
om budget 2020-2023 på ældreområdet. 

I september afholdt vi igen et dialogmøde, hvor budgettet atter blev drøftet. 

Den 3. december 2019 afholdt vi endnu et dialogmøde med Velfærdsudvalget og Social- og 
Sundhedsudvalget, der havde inviterer Ældrerådet og Handicaprådet til fællesmøde for at 
drøfte høringspraksis i begge Råd. Der blev ikke ændret på høringspraksissen. 
 

Ældrerådets opgaver i ad-hoc grupper m.v. 
• Ældrerådet har afholdt 11. Ældrerådsmøder i 2019 

• Vi har afholdt 4 dialogmøder med Velfærdsudvalgt 

• Vi har afholdt et dialogmøde med administrationen og 3 forhandlingsmøder 

 

 

 



 

 

 

15 

 

Oversigt over medlemmer i ad-hoc grupper 2019. 

 Vedtægter Borgermøder Hjemmeside Styregruppen 
ældreorg. 

 

Lise Lotte      

Bent x     

Rigmor      

Vibeke    x  

Vicki   x   

Lissi x X x x  

Christian  X  x  

Arne x X  x  

Søren  x  x  

 

 

 

 

Ældrerådsmedlemmerne repræsenterer Rådet i følgende  

  Opgaver/kontaktperson 

Formand Lise- Lotte Due Nordgruppen 
Regionsældrerådet 
Følgegruppen Attendo 
Kontaktperson Nordhøj 

Næstformand Bent Jacobsen Nordgruppen  

Regionsældrerådet 

Kasserer Rigmor Nielsen Smagspanelet 

Sekretær Vibeke Davids 

Hansen 

Følgegruppen Attendo, Lundebjerggård 

og Fritids- og kulturudvalget  

 

Ordinært medlem Vicki Hansen Peders Have 

Ordinært medlem Lissi Gyldendahl Tolleruphøj, De Tre Ege og 

Følgegruppen Attendo 

Ordinært medlem Christian Heiberg Smagspanelet, Teknisk Udvalg 

Ordinært medlem Arne Christensen Solgården, Plan & Miljø Udvalget 

Ordinært medlem Søren Holmgaard Teknisk Udvalg Plan & Miljø Udvalget, 

følgegruppen Attendo og HAB  
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Nyt Ældreråd 9. januar 2020  
Ældrerådet Frederikssund Kommune valgte den 9. januar 2020 ny formand, næstformand og 

Kasserer. 

Som formand er valgt Lissi Gyldendahl, som næstformand Arne Christensen og som kasserer 

Jørgen Hansen 

Tidligere formand for Ældrerådet Lise-Lotte Due, næstformand Bent Jacobsen og kasserer 

Rigmor Nielsen oplyste på vores ældrerådsmøde den 31. oktober, at de udtrådte af 

Ældrerådet ved årets udgang. Ældrerådet siger tak for deres indsats igennem tiden. 

 

På baggrund af ovenstående udtrædelser af Ældrerådet er suppleanterne, Jimmy Sarvad, 

Karsten Roed og Jørgen Hansen indtrådt som ordinære medlemmer af Ældrerådet 

Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2020. 
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Frederikssund Kommunes Ældreråd 

Fra 1. januar 2020 – 31.december 2021 
 

 

   

 

 

Formand: 

Lissi Gyldendahl 
lgylden@gmail.com 

 
 

 

 

Kasserer: 

Jørgen Hansen 
jorhan@live.dk 

 

 

 

 

Næstformand: 

Arne Christensen 
arnec@newmail.dk 

 
 

 

 

Medlem: 

Jimmy Sarvad 
jimmy@sarvad.dk 

 

 

 

 

Sekretær: 

Vibeke Davids 
vibeke.davids@gmail.com 
 

  

 

 

Medlem: 

Karsten Roed 
karstenlroed@gmail.com 
 
 

 

 

 

Medlem: 

Søren Holmgaard 
sydkajen@mail.dk 
 
  

 

 

Medlem: 

Vicki Hansen 
vhaseb@hotmail.com 
 

 

 

 

Medlem: 

Christian Heiberg 
bcheiberg@dukamail.dk 
 

 

 

   

 

Ældrerådets hjemmeside: 

www.frederikssundaeldreraad.dk 

 

mailto:lgylden@gmail.com
mailto:jorhan@live.dk
mailto:arnec@newmail.dk
mailto:jimmy@sarvad.dk
mailto:vibeke.davids@gmail.com
mailto:karstenlroed@gmail.com
mailto:sydkajen@mail.dk
mailto:vhaseb@hotmail.com
mailto:bcheiberg@dukamail.dk

