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Indledning  
Endnu et år præget af den verdensomspændende corona epidemi. Det har haft stor 

indflydelse på de aktiviteter vi havde forestillet os at vi skulle have gennemført. Det 

eneste vi kan gøre, er at følge Regeringens og Sundhedsstyrelsens anvisninger. 

Det nuværende Ældreråd håber, at det kommende år vil blive bedre, uden så mange 

restriktioner- og med et nyt Ældreråd med nye og friske kræfter. 

Budget 2021  
Et enigt byråd indgik den 17. september 2021 budgetforlig for 2022-2025. 

 Ældreområdet:  

Som udgangspunkt er Kommunens samlede anlægsrammen på 150 mio. kr. og 2.267,7 mio. 

kr. på servicerammen, fuldt udnyttet.  

Der afbetales ca. 96 mio. kr. på gælden. Budgetaftalen indebærer, at der i budgetperioden 

sker en ekstraordinær nedbringelse af kommunens langfristede gæld blandt andet ved, at 

der foretages et ekstraordinært afdrag på 95,602 mio. kr. i 2021. Den langfristede gæld 

udgør pr. 17. september 473,7 mio. kr. (ekskl. gæld til kommunale ældreboliger), hvilket 

svarer til en gæld pr. borger på 10.347 kr. Efter det ekstraordinære afdrag på 95,6 mio.kr. i 

2021 udgør gælden pr. borger 8.321 kr. Medtaget i korrektioner af budget:  

• Weekendrengøring på plejehjemmene kr. 742.000   

• Demografi 2022: Kr. 464.000 derefter stigning 

• Beklædningsskift plejehjem fra 2023 kr. 691.000 

• Bedre bemanding i ældreplejen (overgået til bloktilskud) kr. 3.775.000  

• Som følge af lavere takst for kommunens borgere på friplejecentret Lærkevej, der 

drives af Attendo, nedskrives budgettet med 4 mio. kr. årligt i 2022 og frem.  

• Derudover afsættes der: - 1.9 mio. kr. til mere ledelse i Døgnplejen. 

• 0,3 mio. kr. til en forundersøgelse af mulige placeringer, indretninger og afledte 

konsekvenser i 2022 omfattende rådgivningsbehovs afklaring, skitseforslag og 

kvalificering i MED-udvalget, pårørenderåd og Ældreråd.  

• Der er afsættes 11,7 mio. kr. på anlægskontoen i 2023,  

• 2 mio. kr. til en ny klippekortsordning, der fx kan bruges til assistance, ledsagelse 

eller samvær med plejepersonalet,  

• 0,9 mio. kr. til træning til demente borgere, der bor i eget hjem, 

• 0,3 mio. kr. til en ny omsorgsordning der kan hjælpe borgere med økonomi, 

ansøgninger til diverse myndigheder osv. til hjælp i forbindelse med flytning til 

plejehjem.  

Derudover indebærer budgettet, at  

• aktivitetspuljen på 0,5 mio. kr. sættes på pause indtil 2024,  

• der fortsat arbejdes med nedsættelse af sygefravær, rekruttering og fastholdelse af 

medarbejderne. 
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 Anlæg - den planlagte adgangsvej fra Strandvejen til Idrætsbyen igangsættes i 2022 

(adgang til svømmehallen). 

Det blev drøftet, hvad status er på lukning af pladser på Pedershave. Byrådet besluttede 

den 29. september 2021 at lukke yderligere 3 pladser i hus E, hvor der derved i alt vil være 

lukket 6 pladser, samt at genåbne seks plejeboliger i Hus B. 

Velfærdsudvalget besluttede 10. august 2021, at den årlige pulje på 500.000 kr. til 

aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene, som blev afsat i budget 2021 skulle 250.000 

kr. heraf i 2021 bruges til at erstatte en besparelse på omsorgscentrene, der oprindeligt 

indgik i en politisk vedtaget handleplan for besparelser på omsorgscentre.  

I budget 2022-2025 er det besluttet, at puljen indgår som en besparelse i 2022 og 2023, 

men puljen findes fortsat i de efterfølgende år.  

Frederikssund Kommune har modtaget statslige puljemidler på ca. 900.000 kr., som skal 

anvendes til at skabe aktiviteter i forlængelse af nedlukningen på grund af Covid-19.  

Frederikssund Kommune har ligeledes modtaget statslige puljemidler til oplevelser for 

ældre og udsatte borgere i forbindelse med stimulering af oplevelsesindustrien på ca. 

500.000 kr., som skal anvendes inden 30. juni 2022. Aktivitetsmidlerne er målrettet 

borgere på omsorgscentre. 

Mulighederne formidles til borgerne gennem opslag på tavler og skærme samt direkte i 

dialogen med beboerne. Ældrerådet foreslog, at der ansættes en medarbejder til at lave 

aktiviteter. Kommunen forklarede, at der er bindinger på de statslige midler, som betyder, 

at de ikke kan bruges til ansættelse af personale. Ældrerådet undrede sig over, at man har 

valgt at spare de penge, der var afsat i budgettet til aktiviteter, da disse kunne være gået til 

en aktivitets-medarbejder. 

Ældrerådets Mærkesager 

Ældrerådet drøftede i maj ældrerådets mærkesager. 

Vi blev enige om at følgende tre områder var vores 1. prioritet: 

• Økonomi nok til ældreområdet 

• Nok plejehjemspladser 

• Boliger til seniorer 

De første to prioriteter vil vi arbejde med ifm. budgettet  

Seniorboliger 

”By og Land-udvalget” inviterede til en drøftelse om boliger til seniorer. 

Ældrerådet har tidligere indsendt høringssvar til bosætningsstrategien, hvori Udvalget for 

By og Land er blevet opfordret til at lave en analyse over boligsituationen for de + 60-årige. 

Dette er tidligere blevet afvist, men på mødet udtrykte politikerne interesse for ældrerådet 

synspunkter og forslog, at Ældrerådet og Udvalget for By og Land sammen afholder en 

konference i efteråret om seniorboliger.  
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Ældrerådet fandt mødet konstruktivt, men pointerede, at Ældrerådet arbejder for, at der 

skabes flere billige ældreboliger, som alle ældre har mulighed for at betale. Hvis der bygges 

flere seniorboliger, betyder det samtidig, at der frigives de familiehuse, som 

bosætningsstrategien forudsætter for at tiltrække segmentet på 25-40 år. 

Udvalget besluttede dog at afholde konferencen selv den 8. oktober 2021, men inviterede 

ældrerådet til at deltage. 

Formanden talte med formanden for By og Land efter mødet, hvor han tilkendegav at 

seniorboliganalysen vil blive prioriteret i det kommende år. 

Dialog møder med Velfærds- og Social- og 

Sundhedsudvalget 
Ældrerådets afholdte møder med Velfærds- og Social og Sundhedsudvalgene i 2021. 

Ældrerådet afholdt den 1. juni 2021 møde med Velfærdsudvalget, hvor vi drøftede: 

Den økonomiske status og budgetproces 2022 

Centerchef Paw Holtze Nielsen. Omsorgscentrenes økonomi er udfordret pga. udmøntning 

af en besparelse fra 2021. Forbruget i første kvartal i 2021 kunne indikere et merforbrug på 

kommunens tre omsorgscentre på 6,6 mio. kr. Der er indlagt en besparelse på 

omsorgscentrene på 5,2 mio. kr. Velfærdsudvalget godkendte den 12. januar 2021 en 

handleplan med fem indsatsområder, der skulle realisere besparelserne.  

Centerchef Charlotte Bidsted fortalte at, i døgnplejen indikerer forbruget i første kvartal af 

2021 et merforbrug på 6,3 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt på den delegerede 

sygepleje. Administrationen følger udviklingen nøje samt iværksætter mulige styringstiltag 

ift. forbruget af delegerede sygeplejeydelser Der er i 2021 indlagt besparelser på 

døgnplejens budget svarende til i alt 1,2 mio. kr. Inden for de visiterede ydelser i 

hjemmeplejen forventes, på grundlag af forbruget fra første kvartal i 2021, et 

mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. visiterede hjemmeplejeydelser. Mindreforbruget kan 

primært tilskrives en forventning om færre udgifter til private leverandører. 

Demensstrategi 

Demensstrategien blev drøftet. 

Ældrerådet henviste til deres tidligere fremsendte høringssvar til demensstrategien, hvori 

Ældrerådet påpegede at kommunen skulle medvirke til at borgerne meget hurtigt bliver 

udredt for demens, da en tidlig afklaring af demente er yderst vigtig, da der i dag er 

medicin der kan forhale udviklingen af demensen.  

Samtidig fremhævede Ældrerådet de tre indsatser, som administrationen er i færd med at 

afdække de økonomiske virkninger af:  

• Tilbud om træning til hjemmeboende borgere med demenssygdomme  

• Bedre mulighed for transport  
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• Tilbud målrettet yngre demensramte  

Projekt ”Kom trygt hjem” 

Døgnplejens arbejdsgang kaldet ”Kom trygt hjem” blev drøftet på mødet. Formålet med 

arbejdsgangen er, at der bliver taget hånd om borgerens sygeplejerelaterede problemer 

umiddelbart efter udskrivelsen og, at genindlæggelser forebygges. Det tilstræbes, at 

Døgnplejen aflægger borgeren et besøg indenfor fire timer efter udskrivelsen fra hospitalet 

og et andet besøg forgår i den efterfølgende dagvagt. Det er oplevelsen, at arbejdsgangen 

fungerer, og at borgerne er glade for ordningen. Ældrerådet pointerede, at der skal være 

en særlig opmærksomhed på at opfange de borgere, som ikke i forvejen er kendt af 

Døgnplejen. Det vil være hensigtsmæssigt og tryghedsskabende, hvis borgeren ved 

udskrivelse fra hospital/rehabiliteringsafdelingen får udleveret en oversigt over de 

telefonnumre, de kan kontakte, hvis de bliver utrygge eller får brug for hjælp umiddelbart 

efter, de er kommet hjem 

Personalets kvalifikationer på demensafdelingerne 

Ældrerådet udtrykte bekymring omkring personalets kvalifikationer i plejen af 

demensramte og kommunikationen med de pårørende.  

Bekymringen tager udgangspunkt i en borgersag Ældrerådet har fået henvendelse om. 

Velfærdsudvalget og administrationen kan ikke kommentere på enkeltsager, men 

anerkendte, at Ældrerådet løfter spørgsmålet omkring personalets kvalifikationer op på 

baggrund af sagen.  

Arbejdet med demensramte udvikler sig konstant, og det er vigtigt, at personalets 

kompetencer er ajour med udviklingen samt, at der er et godt samarbejde med de 

pårørende. Vigtigheden af personalets uddannelse er derfor også indarbejdet i 

demensstrategien, som pt. er i høring. 

Kommunens postgang og svar til borgeren 

Ældrerådet kender til eksempler på, at borgere, der har sendt fysisk post til kommunen, 

oplever længere sagsbehandlingstid, fordi posten er længere tid om at nå frem til den rette 

afdeling. Ældrerådet anbefalede derfor, at kommunen reviderer sine postgange. 

Ældrerådet fandt det ligeledes problematisk, at en borger får forskellige juridiske svar fra 

kommunens jurister, i forbindelse med en ansøgning om aktindsigt. 

Tilbagemeldinger på de politiske beslutninger 

Ældrerådet har flere gange stillet spørgsmål i forbindelse med et høringssvar. Ældrerådet 

holder møder hver måned, og her er det muligt for administrationen at deltage, og have en 

dialog om de spørgsmål, som Ældrerådet ønsker nærmere belyst. Velfærdsudvalgets 

medlemmer bad ligeledes Ældrerådet medlemmer om at kontakte dem direkte hvis de har 

spørgsmål, og understreger samtidig, at alle hørringsvar fra Ældrerådet er værdsat, og 

bliver nøje læst og inddraget i behandlingen af udvalgets sager. 
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Ældrerådet noterer sig, at Velfærdsudvalgets næstformand i et læserbrev i dagspressen har 

bekræftet ovenstående udtalelser. 

Tilsyn i Døgnplejen  
Tilsynet blev udført i april som et reaktivt tilsyn (foranlediget af de udfordringer, som 

Styrelsen for Patientsikkerhed oplevede med sygeplejeydelser på Attendo). 

Velfærdsudvalget er orienteret om tilsynet den 4. maj 2021, hvor administrationen gjorde 

opmærksom på, at det skulle forventes, at rapporten ville indeholde utilfredsstillende 

forhold omkring dokumentation og medicinhåndtering.  

Den endelige rapport blev offentliggjort den 13. juli 2021. Der blev udarbejdet en 

handleplan for Døgnplejen, til det politiske Udvalg særligt vedrørende håndteringen 

medicinhåndteringen. Handleplanen er lavet forud for offentliggørelsen af rapporten, 

hvorfor denne nu skal justeres på baggrund af den endelige rapport. Der vil formentlig også 

være behov for justering af organisations- og styringsmæssige forhold i Døgnplejen. 

Det er åbenlyst, at hver leder har alt for mange medarbejdere, og der er behov for at få 

mindst 3 ledere mere i døgnplejen. Ældrerådet bakker op om dette. 

Dialogmøde den 19. august 2021 velfærdsudvalget, 

Social- og Sundhedsudvalget samt handicaprådet. 
Ældrerådet foreslog i 2020 at oprette et Informations- og Klageråd. Velfærdsudvalget 

besluttede i januar 2021 at afholde et fællesmøde mellem Udvalget, Ældrerådet og 

Handicaprådet. 

Mødet blev afholdt den 19. august 2021. 

Formand, Lissi Gyldendahl præsenterede og motiverede Ældrerådets forslag om et 

Informations- og Klageråd. Forslaget var blandt andet motiveret af, at Ældrerådet oplevede 

at få henvendelser fra borgere og pårørende med klager over kommunen, som Ældrerådets 

medlemmer ikke vidste, hvad de skulle gøre ved. De oplevede en frustration blandt 

borgere, der blandt andet henvendte sig om lange sagsbehandlingstider i forbindelse med 

klager og aktinsigtsanmodninger. Ønsket med Informations- og Klagerådet var at skabe en 

instans, som kunne afklare borgernes klager hurtigere og løse dem inden, det eksempelvis 

blev en sag i Ankestyrelsen. 

Borgerrådgiver Anne-Karina Stendevad Lindstad oplyste, at der ikke var hjemmel i 

lovgivningen til at oprette et råd i den form, som det var beskrevet i oplægget fra 

Ældrerådet. Det ville være at betragte som en uddelegering af kompetencen til at ændre 

Kommunens afgørelser og beslutninger, hvilket Kommunen ikke må. Der havde tidligere 

været hjemmel i lovgivningen til at gøre dette, men den mulighed bortfaldt for ca. 10 år 

siden. 

Der vil blive arbejdet videre med en model for et samarbejde mellem Ældrerådet, 

Handicaprådet og Borgerrådgiveren 
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Andelen af ufaglærte SOSU-er stiger 
FOA har lavet en undersøgelse af udviklingen af ufaglærte ældreplejen. Siden 20217 er 

antallet af ufaglærte steget fra 13 til 22 procent. 

I Frederikssund Kommune er antallet steget med 5,8 procent og ligger nu på 15 procent. En 

metode til at få flere faglærte er at tilbyde de ufaglærte, der er ansat en 

voksenlærlingeaftale. Økonomien er et stort problem, når først man er etableret med 

familie osv. 

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/07/20/Andelen-af-ufaglaerte-sosuer-stiger-voldsomt-Se-hvordan-det-ser-

ud-i-din-kommune?utm_campaign=Uge29-

2019&utm_content=n&utm_medium=s&utm_source=Fagbladet%20FOA%20Nyhedsbrev&utm_term=50 

 

Sundhedspolitik 
Ældrerådet var til den 3. maj 2021 møde med Sundhed og forebyggelse, hvor 1. udkast til 

Sundhedspolitikken blev drøftet. 

”Sammen om Sundhed” indledes med at fastslå at: Alle borgere i Frederikssund Kommune 
skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre 
sundhed og flere gode leveår. 

Politikkens målgruppe er meget bred. Med politikken ønsker vi at forbedre både børn, 
unge, voksne og ældres sundhed; sundhedspolitikken henvender sig også til de raske, 
sårbare og syge borgere; og endelig sidestiller politikken borgere med fysiske og psykiske 
lidelser. 

Hvert mål tager afsæt politikkens gennemgående temaer: Sundhedsfremme, Mental 
Sundhed og Det nære Sundhedsvæsen. Under hvert mål og tema er der derudover fastsat 
to til tre målsætninger. Målsætningerne fokuserer dels på indsatser, der når ud til alle 
borgere i kommunen og dels på indsatser, der er målrettet sårbare borgere. Politikkens mål 
og målsætninger er: 

1. Borgerne i Frederikssund skal opleve, at det er nemt at leve sundt, længe og godt 
(Sundhedsfremme og forebyggelse) 

2. 2. Borgerne skal opleve fællesskab og tidlig støtte i forbindelse med mistrivsel 
(Mental sundhed) 

3. 3. Borgerne skal opleve sammenhæng og høj kvalitet i forbindelse med sygdom (Det 
nære Sundhedsvæsen) 

Sundhedspolitikken skal udmøntes i Handleplaner i 2022 

I udkastet til Sammen om Sundhed forslås tre handleplaner for 2022 i afsnittet om "En 
levende sundhedspolitik", for at give høringsparterne en idé om hvordan vi vil arbejde med 
handleplaner under politikken: 

1. Eksempelvis en handleplan sætter fokus på sundhedsfremmende indsatser med 
afsæt i Sundhedsprofilen i foråret 2022. 

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/07/20/Andelen-af-ufaglaerte-sosuer-stiger-voldsomt-Se-hvordan-det-ser-ud-i-din-kommune?utm_campaign=Uge29-2019&utm_content=n&utm_medium=s&utm_source=Fagbladet%20FOA%20Nyhedsbrev&utm_term=50
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/07/20/Andelen-af-ufaglaerte-sosuer-stiger-voldsomt-Se-hvordan-det-ser-ud-i-din-kommune?utm_campaign=Uge29-2019&utm_content=n&utm_medium=s&utm_source=Fagbladet%20FOA%20Nyhedsbrev&utm_term=50
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/07/20/Andelen-af-ufaglaerte-sosuer-stiger-voldsomt-Se-hvordan-det-ser-ud-i-din-kommune?utm_campaign=Uge29-2019&utm_content=n&utm_medium=s&utm_source=Fagbladet%20FOA%20Nyhedsbrev&utm_term=50
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2. Eksempelvis en handleplan sætter fokus på at forebygge ensomhed og synliggør og 
understøtter aktiviteter og initiativer, der fremmer fællesskaber. 

3. Eksempelvis en handleplan sætter fokus på den sammenhængende 
sundhedsindsats i det nære sundhedsvæsen. 

Demensstrategi 
Formanden deltog 2. februar 2021 et virtuelt møde om forslag til Demensstrategi, og 

Ældrerådet har drøftet udkastet med velfærdsudvalgt samt givet høringssvar. 

Den 5. oktober 2021 blev Demensstrategien vedtaget. 

En demenssygdom betyder, at livet forandres både for den, der rammes af demens, og for 
de pårørende. For at udvikle indsatsen over for borgere med demenssygdomme og deres 
pårørende vedtog Velfærdsudvalget 5. oktober 2021 en strategi for demensområdet for 
2021 til 2025. 

Demensstrategien skal sikre, at borgerne modtager en tidlig og rehabiliterende indsats, 
som er central for, at man længst muligt kan leve et selvstændigt liv på trods af en 
demenssygdom. Både demensramte og deres pårørende skal kunne indgå i trygge og 
meningsfulde fællesskaber, og kommunens indsats skal hjælpe til, at hverdagslivet 
fungerer, så den demensramte og de pårørende kan opretholde en meningsfuld hverdag. 
Endelig sætter strategien fokus på, at borgerne skal møde medarbejdere, der har viden om 
demens, når de modtager støtte og pleje fra kommunen.  

Retningslinjer for Det gode samarbejde med pårørende 
Retningslinjerne bygger på fire principper for det gode samarbejde, nemlig tillid, respekt, 
kommunikation og samarbejde 

Implementeringsplanen opdelt i to faser 

Det foreslås, at tilbuddene frem til marts 2022 arbejder med implementering af 
retningslinjen i to faser, og inden for de fem kritiske tidspunkter, som er beskrevet i 
retningslinjen, og hvor samarbejdet med pårørende er ekstra vigtigt for at skabe de bedste 
forudsætninger for borgeren. 

De kritiske tidspunkter er: 

• Når en borger begynder i et tilbud eller starter i en indsats. 
• Når en borger er i et tilbud eller en indsats. 
• Ved væsentlige ændringer i borgerens tilstand. 
• Ved overgange mellem tilbud, indsatser og sektorer. 
• Når en borger ophører i et tilbud eller en indsats. 

Implementering: Det er afgørende, at retningslinjerne er et brugbart værktøj, der 

understøtter det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og kommunens 

medarbejdere. Retningslinjerne skal derfor implementeres og forankres i de forskellige 

tilbud. 

https://www.frederikssund.dk/media/080caa4b-bb87-450e-9612-b96fe698034b/2466Ng/frederikssund.dk/Dokumenter/Borger/Voksen%20og%20%C3%86ldre/Voksne%20med%20s%C3%A6rlige%20behov/Demens/Demensstrategi%202021-2025.pdf
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Afholdt Valgmøde med spidskandidaterne den 2. 

oktober 2021 
Ældreorganisationernes valgmøde 2. oktober 2021: Valgmødet afholdtes på Elværket i 

Frederikssund kl. 14- 16. Alle partier undtagen De Radikale havde takket ja til at deltage i 

panelet. Spidskandidaterne fik ca. 3 minutter til indledning, og arbejdsgruppen havde 

planlagt nogle spørgsmål, som politikerne efterfølgende skulle svare på. Der var tilmeldt ca. 

70 inkl. deltagerne fra ældreorganisationerne og paneldeltagere. Det endelige 

deltagerantal endte på ca. 95. 

Venteliste til plejehjemmene 
Velfærdsudvalget får hver måned en opgørelse over ventelisterne til plejehjemmene. Der 

har flere gange fra administrationen være lagt op til at lukke et plejehjem pga. opførelsen 

af 72 pladser på friplejehjemmet Attendo. Dette har vi formået at imødegå, men der er de 

sidste to år lukket 6 pladser på Tolleruphøj og 12 pladser på Peders Have. Derfor følges 

ventelisterne tæt. 

Udvikling i Frederikssund Kommunes ventelister til plejehjem 
I Budget 2021-2024 blev det besluttet midlertidigt at lukke 12 plejeboliger på 
omsorgscenter Pedershave i løbet af 2021. Den midlertidige lukning omfattede seks boliger 
i Hus B (somatisk afdeling) pr. 1. januar 2021 samt seks boliger i Hus E (demensafsnit) 
tidligst pr. 1. juli 2021. Lukning af boliger på demensafsnittet i Hus E ville forventeligt tage 
længere tid, da der er tale om en mere sårbar målgruppe. 

Lukningen af de 12 plejeboliger er udmøntet som en reduktion af lønbudgettet på 
Pedershave med 2.508 t. kr. i 2021 og 3.397 t. kr. fra 2022 og fremover. Derudover er 
indregnet udgifter til tomgangsleje for 813 t. kr. i 2021 og 922 t. kr. i 2022 og fremover. 
Endelig er der indregnet engangsudgifter til bygningsvedligehold og evt. flytteomkostninger 
på 100 t. kr. i 2021. 

I Aftaleteksten for budget 2021-2024 fremgår det, at hvis garantiventelisten ikke kan 
overholdes, eller søgningen til Omsorgscenter Pedershave ligger over niveauet for 2020, 
kan plejeboligerne på Pedershave gradvist blive genåbnet. Der skal konstateres en varig 
tendens på tre måneder, hvor garantventelisten overskrides, eller hvor niveauet på 
Pedershave ligger over niveauet for 2020, før der tages stilling til eventuel genåbning af 
boliger. 

I september måned 2021 har ventetidsgarantien på to måneder været overskredet for én 
borger. Siden januar 2021 har ventetidsgarantien været overskredet for to borgere. Inden 
for de seneste 12 måneder har den gennemsnitlige ventetid på garantiventelisten været 43 
dage, hvilket er under garantien på to måneder. 

I forhold til søgningen til Pedershave var der i perioden januar-oktober 2020 i gennemsnit 
3,9 borgere pr. måned, som ventede på en plejebolig på Pedershave på den specifikke 
venteliste. Heraf 2,2 egne borgere og 1,7 borgere fra andre kommuner. Set i forhold til 
denne baseline, har der de seneste tre måneder stået i gennemsnit 11,3 borgere på den 
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specifikke venteliste til Pedershave, heraf i gennemsnit 6,7 egne borgere og 4,7 borgere fra 
andre kommuner. 

På møde den 29. september 2021 (sag 218) godkendte Byrådet, at de seks plejeboliger i 
Hus B genåbnes. 

Monitorering af ventelisterne til plejeboliger pr. 1. oktober 2021 
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Huslejepriser på de kommunale- og friplejehjemmet i 

Frederikssund 2021 
 

Plejehjem 

Friplejehjemmet 
Attendo Fr. 
Sund Bolig 
42/44 m2 
fællesareal 24 
m2 

Peders 
Have 
Fr. sund 42 
m2 
fællesareal 
23 m2  

Tolleruphøj, 
Fr. sund, 
bolig 46 m2 
fællesareal 
19 m2  

De Tre Ege 
Jægerspris  
bolig 46 
m2 
fællesareal 
18 m2  

Nordhøj 
Skibby 
bolig 
41/41 m2 
fællesareal 
27/41  

Solgården, 
Slangerup, 
Bolig 
59/77 

Husleje enkeltbolig pr mdr 7.950 7.087 6.050 8.101 7.617 7.220 

A’ conto varme pr. mdr.  325 382 270 350 345 
A conto, varme. El, vand pr. 
mdr. 990 370 

efter 
regning 350 300 271 

Husleje før tilkøbsydelser 8.940 7.782 6.432 8.721 8.267 7.836 

Servicepakke: Vask og l leje af 
linned  226 216 216 216 216 

Vask af personligt tøj 150 278 278 278 278 278 

Rengøringsmidler og diverse 
husholdningsartikler 150 212 212 212 212 212 

Mad 3.613 3.613 3.613 3.613 3.613 3.613 

I alt pr mdr. Incl.  tilkøbsydelser 12.853 12.111 10.751 13.040 12.586 12.155 
 

 

       

Aktiviteter 2021 
Ældrerådet har afholdt følgende ældrerådsmøder i 2021: 

10. Ordinære Ældrerådsmøder 

1 Ekstraordinært Ældrerådsmøde 

Møder med de øvrige ældreorganisationer 

Ældrerådet har afholdt 5 møder med de øvrige ældreorganisationer, Danske seniorer, 

Faglige Seniorer Frederikssund og Ældresagens koordinationsudvalg, Frederikssund 

Ældrerådet har afgivet følgende antal høringssvar i 2021: 

97 til Velfærdsudvalget:  

83 til Social- og Sundhedsudvalget:  

1 til Teknisk Udvalg 

Samt høringssvar til: 

Budget 2022- 2025  

Kvalitetsstandarder 2022 
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Kommuneplan 2022- 2033 

Referater fra disse møder samt Ældrerådets høringssvar kan læses på Ældrerådets og 

Kommunens hjemmeside: Osv. 

Ældrerådet bestod i 2021 af 8 medlemmer: 

Lissi Gyldendahl, formand 

Arne Christensen, Næstformand 

Jørgen Hansen, Kasserer 

Vibeke Davids Hansen, Sekretær 

Vicki Hansen 

Søren Holmgaard 

Jimmy Sarvad 

Christian Heiberg 


