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Seniorrådet har modtaget nyt udkast til denne sag til udtalelse den 2. august 2022 på baggrund af 
Byrådets beslutning den 30. marts 2022 punkt nr. 13. Drift af plejecentre – beslutning; samt beslutnings-
punktet til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2022, der blev taget af dagsordenen. 
 

I Byrådets dagsorden/referat står: 
Beslutningstema  
På baggrund af udvalgets fokus på at sikre borgeres indflydelse på egen hverdag, og mulighed for 
differentierede tilbud, skal det besluttes om administrationen kan undersøge muligheder for etablering 
af friplejehjem i Egedal Kommune. 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at det godkendes, at administrationen arbejder videre med at undersøge 
muligheder, herunder fordele og ulemper for etablering af et friplejecenter i Egedal Kommune. 
 

Byrådet godkendte indstillingen uden ændringer. 
 
Egedal Seniorråd udtaler 
Seniorrådet ser positivt på at muligheden for et friplejecenter i Egedal Kommune, som kan være med til 
at sikre borgernes indflydelse på egen hverdag og muligheder for selv at vælge, bliver undersøgt. En 
undersøgelse, der skal belyse fordele og ulemper osv., som oplæg til en endelig beslutning. 
 

I sagsfremstillingen til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. august 2002 indstiller administratio-
nen: 
1.  at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes aktivt for oprettelse af friplejeboliger i kommunen. 
2.  at der træffes beslutning om, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med planlægning 

af udbud af kommunal plejeboligdrift. 
 

I ovenstående indstilles to forskellige scenarier fra administrationen? Seniorrådet tolker det således, at 
det er op til udvalget at vælge eller forkaste de to indstillinger. De to indstillinger – med mindre omfor-
muleringer, anser Seniorrådet som værende de samme som var planen at forelægge ÆSU-udvalget i 
juni. 
 

Seniorrådet kan ikke bakke op i nogen af de to indstillinger, da sagsfremstillingen og grundlaget i 
henhold til Byrådets beslutningstema og indstilling ikke er fulgt med hensyn til en undersøgelse, der skal 
belyse fordele og ulemper mv. Desuden er der tale om en form for ”fritvalg” af modsatrettede beslut-
ninger, hvilket vel ikke afspejler forvaltningens faglige indstilling.  
 

PS: Er der forskel på friplejeboliger og et friplejecenter?  Dette er nødvendigt at få belyst og besvaret, og 
burde som minimum indgå i analysen, efter Seniorrådets opfattelse. 
Administrationen forholder sig ikke til Byrådets beslutning om undersøgelse af friplejecenter. Dette er 
ikke i tråd med Byrådets beslutning og med til at sikre en kvalitativ undersøgelse af forholdene ved 
eventuel etablering af et friplejecenter i Egedal Kommune. 
 

Seniorrådet mener derfor ikke, at administrationens indstillinger og sagsfremstilling sikrer den grundige 
undersøgelse/analyse, som sagen bør omfattes af, - inden sagen forelægges for det politiske niveau. 
 

Seniorrådet havde forventet, at beslutningen fra Byrådet den 30. marts 2022 havde resulteret i en 
betydelig mere fyldestgørende og konstruktiv sagsfremstilling fra administrationen til Ældre- og 



Sundhedsudvalgets møde den 9. august - f.eks. i form af ”en slags SWOT-analyse”, hvor der konkret blev 
redegjort for blandt andet: 
 

Interne faktorer  /  Styrker  /  Svagheder , - samt risici og økonomi for kommunen  
Eksterne faktorer  /  Muligheder (fordele)  /  Trusler (ulemper), - samt risici og økonomi for kommunen 
 
 

Seniorrådet mener derfor, at det er en ”ommer”; dvs. sagen tilbagesendes til administrationen igen 
for fornyet behandling. 
 

I øvrigt er Seniorrådet forundret over den drejning, der er sket i forhold til administrationens 
sagsfremstilling fra ÆSU-mødet i marts 2022, til sagsfremstillingen til ÆSU-mødet den 9. august 2022. 
 
 

Seniorrådet har følgende kommentar til et afsnit i sagsfremstillingen: 
”Egedal Kommune råder i dag over 194 plejeboliger – (primært fysisk placeres på 3 plejecentre og 2 
demensafsnit). Når Hyrdevænget tages i brug stiger kapaciteten til 239. Den seneste pladsprognose 
indikerer, at der de kommende år ikke vil være behov for yderligere plejeboliger”.  
Dette afsnit i sagsfremstillingen anser Seniorrådet for at være ret så misvisende og ukorrekt; da der ikke 
er medtaget hensynet til de manglende plejeboliger for demente. 
 

Hvad med plejeboliger for demente i de kommende år?  
Egedal er én af de kommuner med den mest alarmerende udvikling indenfor demens de kommende år. 
Byrådet står foran en voldsom opgave, og opfordres til at sætte ind her og nu og vise rettidig omhu. 
 

Seniorrådet opfordrer det politiske niveau til at pålægge administrationen at medtage den kommende 
mangel på plejeboliger (plejecenter) for demente i undersøgelsen/analysen. 
 

En demenslandsby kunne være en opgave i en eller anden form – kommunalt eller privat ejet. 
 

I øvrigt henvises til tidligere fremsendt skrivelse til Byrådet og Ældre- og Sundhedsudvalget af den 29. 
april 2022 – ”ÆLDREOMRÅDET I EGEDAL KOMMUNE – KOMMENDE UDFORDRINGER” 
 

Seniorrådet opfordrer Byrådet til at få lagt disse opgaver ind i den 10 årige investeringsplan. Alle er 
bekendt med: Fra tanke til et plejecenter (kommunalt eller friplejecenter) står klar til indflytning går der 
5 – 7 år. Planlægning nu er bedre end kaos om 5 til 7 år.  
 

Fakta er noget andet end planlægning. Men god planlægning gøres ud fra fakta. Og fakta er, om 5 år er 
der 482 flere ældre 85+ årige i Egedal Kommune. En stigning på 68%. Så bor der 1.187 ældre over 85 år i 
Egedal Kommune. Om 12 år bor der 1.896 flere ældre over 85 år – en stigning på 169% fra i dag. 
Mon ikke, der er en del af disse 85+ årige, der forventer at kunne komme på et plejecenter, måske også 
er blevet demente eller har behov for noget hjemmehjælp i hverdagen. 
 

Hvis der ikke bliver taget hånd om det fra politisk side, så kan ”Verdens bedste hverdag” godt begraves. 
 
 
Behandlet og godkendt på Seniorrådsmødet den 5. august 2022. 
 

 
 
 
På vegne af Egedal Seniorråd 
 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 
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ÆldreSagen   Medlemsbladet august 2022 
 
Fakta om hjemmehjælp (side 54) – skrevet af: Bente Schmidt 
 

 
 
Omsættes ovennævnte graf til antal, der modtager hjemmehjælp i Egedal Kommune 85+ årige: 
Kilde: Seneste befolkningsprognose for Egedal Kommune 
 

2022: 40% af 705 = 282 der modtager hjemmehjælp 
 

2027: 40% af 1.187 = 475 der modtager hjemmehjælp – plus ca. 69% 
 

2034: 40% af 1.896 = 758 der modtager hjemmehjælp – plus ca 169% 
 
Hertil kommer personer, der modtager hjemmehjælp i Egedal Kommune, der er under 85 år. 
 
Det er ikke alle 85+ årige, der kan klare sig selv i eget hjem. En del skal på plejecenter – også de 
personer, der rammes af dementsygdommen (demensplejecenter). 
 


