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Til Egedal Byråd 
 
Seniorrådets høringssvar til Budget 2023 + overslagsår for ældreområdet CSO 
 
FORUNDRING OG BEKYMRING. 
Egedal Seniorråd fremsendte i foråret 2022 to skrivelser til Egedal Byråd med Cc til Ældre- og Sundheds-
udvalget forud for den kommende politiske budgetprocedure for 2023 + overslagsår: 

Bilag A. 

KommendeUdfordringer29042022BJL.pdf   

Bilag B. 

LøftHjemmeplejen29042022BJL.pdf   

Bilag C. 

FAKTA-EtTiltrængtLøftAfÆldreområdet.pdf 
Såfremt ovennævnte dokumenter endnu ikke er læst og studeret, så er der lejlighed til det nu. 
Det er alvorligt ment fra Seniorrådets side. Derfor er det med stor forundring og også bekymring, at 
Byrådet helt har ignoreret disse to skrivelser fra Seniorrådet i det fremsatte forslag til budget 2023 + 
overslagsår. Det er i hvert fald ikke på ældreområdet, at Byrådet skal prale med ”Verdens bedste 
hverdag”. Det kan I ikke være bekendt. Der er over 11.000 seniorer/ældre borgere i Egedal Kommune, 
der har en forventning til, at Byrådet i det mindste forholder sig til de to skrivelser. Men nej – det forb-
igås helt i ”total tavshed” (endnu) i det budgetforslag 2023 + overslagsår, der er udsendt til høring. 
 

Derimod er der 14 forslag til besparelser og serviceforringelser på ældreområdet på i alt 5,48 mio.kr., - 
svarende til 15,2% ud af 36,2 mio.kr. i mulige forslag til besparelser i 2023.  
 

VUGGESTUE- OG BØRNEHAVEBØRN, SAMT ANTALLET AF ÆLDRE ER MARKANT STIGENDE. 
”Egedal Kommune er en kommune i udvikling, og særligt antallet af vuggestue- og børnehavebørn er 
stigende, ligesom også antallet af ældre med plejebehov er voksende. Derfor løftes budgettet til børne- 
og ældreområdet med i alt 30 mio. kr. for at fastholde serviceniveauet. Økonomiaftalen mellem 
Regeringen og KL kompenserer imidlertid kun Egedal med knap 10 mio. kr. – og resten skal derfor findes 
andre steder i økonomien”. 
Det er især de 85+ årige, der stiger markant de næste 5 år med 482 personer til i alt 1.187 personer i 
2027 og stigningen fortsætter endnu mere. Hjemmehjælpstimer til 85+ årige er fra 2015 til i dag næsten 
halveret, (se bilag C). Det stemmer ikke overens med teksten under skemaet. 
 

 
 

Bevillingen til Center for Sundhed og Omsorg øges med 27,1 mio.kr. fra 2022 til 2023. De 17,8%                  
- svarende til 4,82 mio.kr; dvs. det resterende beløb på 22,28 mio.kr. må være den demografiske 
udvikling på ældreområdet. Det er godt, at den demografiske udvikling på området er indregnet. 
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Det må hovedsagelig være på dette beløb, hvor der er lagt op til mulige besparelser på i alt 5,48 mio.kr., 
- svarende til 24,6%. 
Det er et højt tal i besparelser på ældreområdet, hvor Egedal Kommune får flere og flere ældre. 
 ”Vi er derfor desværre nødt til at kigge på reduktioner og serviceforringelser, så vi får pengene til at 
række”, siger borgmester Vicky Holst Rasmussen.” 
 

Bliver de 14 forslag til spareforslag på ældreområdet vedtaget af Byrådet, så må Seniorrådet give 
Borgmesteren ret i, - at endnu engang, også til næste år, bliver ældreområdet ramt af markante 
serviceforringelser. ”Verdens bedste hverdag” er for længst ophørt på ældreområdet. 
 

Budgetønsker 2023 på ældreområdet i uprioriteret rækkefølge: (gentagelse fra 2022) 

 Løft og kvalitet i ældreplejen overfor medarbejderne i form af et godt arbejdsmiljø, 
arbejdsmoral og synlig ledelse, der er med til at fastholde og tiltrække medarbejdere til 
Egedal Kommune; samt minimere fejl i hjemmeplejen og på plejecentrene. 

 Forebyggende hjernmebesøg hos yngre risikogrupper 

 Øget kontrol med medicinhåndtering og pleje – controller. Undgå fejl. 

 Faste læger på alle plejecentre, der bl.a. tjekker medicinhåndtering og forbrug af medicin 

 Unge på piejecentre - med henblik på uddannelse af kommende elever 

 Forbedret indsats i sagsbehandling med henblik på minimering af klager 

 Udarbejdelse af strategi/politik for ældre- og seniorboliger for hele Egedal Kommune 

 Rengøring per uge sættes op til 45 minutter fra 30 minutter i hjemmeplejen og på 
piejecentre 

 Antallet af vikarer nedsættes - mod flere fastansatte i ældreplejen, samt sygefravær 
nedsættes hos primært sosu’er. 

 Tillæg af 1 time per uge til støtte af den enkelte demente på pleje- og demensafdelinger. 

 Udvidelse af klippetidskortet i hjemmeplejen med 15 minutter per uge 

 Forøgelse af målrettede aktiviteter på plejecentrene, herunder også i dementboligerne 
Nye forslag for 2023: 

 Igangsætning af kommende udfordringer på ældreområdet (se Bilag A.), herunder evt. friplejecenter 

 Igangsætning af løft af hjemmeplejen (se Bilag B.) 

 Selvkørende teams i de resterende 3 distrikter, Egedal, Stenløse og Ølstykke i 2023 

 Udarbejdelse af en demenspolitik i 2023 

 Få strammet op på synlig ledelse på hjemmeplejen og på plejecentre, hvor det er nødvendigt; 
således at bl.a. dagsordener og referater kommer rettidigt ud med konkret indhold. 

 

KONSEKVENSEN TIL SENIORRÅDETS ØNSKER ER REDUKTIONER/SERVICEFORRRINGELSER I 2023 
Forslag til reduktioner på ældreområdet er som følger: 

 
 
14 forslag til i alt 5,48 mio.kr. i reduktioner; dvs. serviceforringelser i 2023 
 

SENIORRÅDET HAR VALGT AT KOMMENTERE HVERT BESPARELSESFORSLAG FOR SIG SELV 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Øget fokus på dosisdispenseret medicin CSO23-1 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 
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Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Dosisdispenseret medicin kan udgøre en øget risiko for patientsikkerheden, især i de situationer hvor 
borgeren har brug for ny eller ændret medicin. 
 

Der er i øjeblikket en dialog imellem KL og Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til de retningslinjerne 
og arbejdsgange der er beskrevet for området. Her vil det have stor betydning for kommunerne, om det 
fortsat er det kommunale sundhedspersonales opgave, at kontrollerer dispenseret medicin fra apoteket 
eller om det er tilstrækkeligt at den dispenserede medicin er kontrolleret af apoteket. 
Forslaget er afhængigt af at de praktiserende læger vil igangsætte dosisdispensering hos den enkelte 
borger. Der opleves en modstand hos nogle læger, da det kræver lidt arbejde fra deres side at 
igangsætte og følge op på. 

 På nuværende tidspunkt kan Seniorrådet ikke anbefale denne praksis indført i 2023 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Ophør af tilbud ”På Rette Kurs” CSO23-2 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Borgere med svær overvægt er i risiko for alvorlige livsstilssygdomme som type 2 diabetes, hjerte- og 
karsygdomme, lidelser i bevægeapparatet, blodpropper, vejrtræningsproblemer m.m. Disse 
livsstilssygdomme kan føre til indlæggelser og genindlæggelser, med efterfølgende behov for 
kommunalhjælp i form af sygepleje, hjemmehjælp, genoptræning m.m. 

 Seniorrådet kan under ingen omstændigheder godkende dette reduktionsforslag 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Ændrede arbejdsgange i Den sundhedsfaglige 
myndighed 

CSO23-3 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Serviceniveauet over for borgerne friholdes. Ændring af arbejdsgange, kan dog medfører at flere borger 
oplever at modtage administrative afgørelser, som ikke er baseret på et hjemmebesøg ved borger. 
Forslaget kan indeholde personale reduktion. 

 Seniorrådet ser positivt på dette reduktionsforslag; såfremt det medfører en mere, en bedre 
fleksibel og hurtigere visitation overfor den visiteret. 

 Seniorrådet ønsker en evaluering af tiltaget medio 2023; f.eks. i august-mødet 2023. 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Digitalisering af Seniorbladet ViPensionister CSO23-4 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Seniorbladet ViPensionister fungerer som et talerør mellem kommune, borgere og Seniorråd og er på 
denne måde en effektiv og målrettet informations- og kommunikationskanal i forhold til denne 
borgergruppe. 
 

Det må forventes, at færre vil læse bladet, hvis bladet ikke længere udsendes fysisk. Det kan have den 
konsekvens at det kan blive vanskeligere for kommunen at kommunikere direkte og bredt til denne 
borgergruppe, og at målrettet information om ældreforeninger, arrangementer og aktiviteter for ældre 
bliver mindre udbredt. 
Derudover må det forventes, at der stadig er en del af de ældste i denne borgergruppe, der ikke evner 
at gå på en hjemmeside og læse bladet, hvilket reducerer muligheden for at få disse informationer. 

 Seniorrådet kan under ingen omstændigheder godkende dette reduktionsforslag. 

 Seniorrådet anser dette forslag som værende en meget stor serviceforringelse overfor 
ældreområdet. Seniorrådets talerør til 65+ årige forsvinder og Seniorrådet er ikke mere ”synligt” 

 
Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Nedlæggelse af Sundheds- og 
forebyggelsespuljen 

CSO23-5 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 
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Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Nedlæggelsen af Sundheds- og forebyggelsespuljen vil få den konsekvens, at en veletableret og kendt 
pulje til små forebyggende og sundhedsfremmende tiltag ikke længere kan søges. Puljen har siden sin 
etablering været velsøgt og det sker hver eneste år, at puljen må sende afslag til mange forskellige ideer 
til tiltag eller indsatser på det sundhedsfremmende område. 

 Seniorrådet kan ikke anbefale, at den forebyggende pulje nedlægges 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Færre forløb i Demens TaskForcen CSO23-6 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Risiko for øget personaleforbrug i form af ex. fast vagt 
Mindre opmærksomhed på den demensfaglige viden og arbejdet med personcentreret omsorg 

 Seniorrådet kan slet ikke anbefale denne reduktion, der giver mindre demensfaglig 

viden og omsorg. Seniorrådet anbefaler, at den demensfaglige viden og omsorg 

forbedres markant i Egedal Kommune. Det er der behov for. Det er fakta. 

 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 

Ventedage for færdigbehandlede patienter - 
somatik og psykiatri 

CSO23-7 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Der sker allerede nu et stort og fokuseret arbejde på at undgå at borgerne venter på hospital, men 
kommer hjem til deres egen bolig eller på en af døgnpladserne. Dette arbejde skal fortsætte. 
Der kan være den risiko ved forslaget, at antallet af borgeren, der efter afsluttet behandling på 
sygehuset, ikke kan udskrives til eget hjem eller et andet tilbud stiger, i takt med, at antallet af ældre 
borgere i Kommunen stiger eller at hospitalerne udskriver hurtigere. 

 Seniorrådet mener ikke, at budgettet skal reduceres på dette område. Der bør være ”en buffer”. 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Implementering af ”Skærmbesøg i 
hjemmeplejen og sygeplejen” 

CSO23-8 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Vi har på nuværende tidspunkt ingen erfaringer med skærmbesøg på sundheds- og ældreområdet. 
Indsatsen er derfor forbundet med en usikkerhed i forhold til om der er de anslåede gevinster at hente. 

 Seniorrådet ser det som en mulighed her, men det forudsættes at det givne ”skærmbesøg” er på 
højde eller bedre end et normalt besøg. Desuden bør det defineres, hvad et ”skærmbesøg” kan 
omfatte. 

 Seniorrådet imødeser en evaluering medio 2023; f.eks. på rådets augist-møde. 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Nedlæggelse af ”Klippekortsordningen” i 
hjemmeplejen 

CSO23-9 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
De borgere der i dag bruger deres klippekort og som har glæde af dette tilbud vil opleve en 
serviceforringelse og ændrede muligheder for ydelser/aktiviteter/opgaver. 
Det skal dertil nævnes, at der i hjemmeplejen er et projekt i gang, der i højere grad end nu, skal forsøge 
at tilgodese de aktuelle behov for hjælp, som den enkelte borger oplever. 

 Seniorrådet kan ikke anbefale, at klippekortet i hjemmeplejen ophører, men at ordningen udvides 
med 15 minutter per uge (forslag fra 2022). 

 Seniorrådet anbefaler, at personalet i samarbejde med brugeren forklarer på en enkel og let 
måde, hvordan klippekortet kan anvendes. 

 
Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Reduktion af §18-midler til forplejning og 
transport 

CSO23-10 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 
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Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
De frivillige foreninger vil opleve en nedgang i bevilligede § 18 midler til de planlagte aktiviteter i 2023. 

 Seniorrådet kan ikke anbefale den foreslåede reduktion.  

 Seniorrådet ønsker tværtimod, at det fulde §18 beløb anvendes til de frivillige foreninger i Egedal 
Kommune. 

 
Forslagets navn Forslag nr Udvalg 
Reduktion i Aktivitetstilbud Damgårdsparken CSO23-11 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Der er ingen ændring i Aktivitetstilbuddet åbningstid og serviceniveauet for de daglige brugere vil 
forblive uændrede. 

 Seniorrådet er lidt betænkelig ved denne reduktion, da antallet af borgere med demenssygdom i 
kommunen er stigende. Efter vore oplysninger er der kun visiteret ca. 70 borgere med demens til 
Aktivitetscentret. Seniorrådet er af den opfattelse, at dette tal er meget højere og deraf burde 
brugere af Aktivitetscebtret være højere. Har et budget lidt over 5 mio.kr. 

 
Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Reduktion i hjælp til Rengøring til hver 4. uge CSO23-12 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Regulering i hjælp til rengøring til hver 4. uge kan ramme de borgere, der ikke har mulighed for på 
anden vis at kompensere for det rengøringsniveau, det vil give når ens opholdsrum, soveværelse, køkken 
og bad kun rengøres hver 4. uge. 
Reguleringen i rengøringsydelsen kan have en væsentlig betydning for indtægten hos den private 
leverandør af hjemmepleje, som ikke har samme volumen af ydelser til SEL 83, som den kommunale 
leverandør har. 
Der skal udarbejdes en ny kvalitetsstandard for 2023, som afspejler serviceniveau med rengøringen hver 
4. uge. 
Det vurderes at revurderingen af alle borgere der modtager hjælp til rengøring ikke vil kunne være fuldt 
implementeret med effekt fra 1. januar 2023. 

 Seniorrådet kan under ingen omstændigheder anbefalde denne reduktion. Tværtimod ønsker 
Seniorrådet rengøringen sættes op med 15 minutter per gang i hjemmeplejen og på plejecentre. 

 En vigtig anbefaling under corona-situationen, som også bør efterleves i dag og i 2023. 
 

Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Reduktion i midler til implementering af ny 
Sundhedsreform 

CSO23-13 Ældre- og 
Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Indholdet af de kommende kvalitetspakker er endnu ikke kendt, hvilket udgør en risiko i forhold til hvilke 
faglige og driftsmæssige krav der fremadrettet skal honoreres. 

 Seniorrådet er  af den opfattelse, at de kommende kvalitetspakker kommer til bruge de midler, 
som er afsat og måske flere – for at implementeringen kan gennemføres i tilstrækkeligt omfang og 
på en korrekt og kvalificeret måde; samt ikke tager for lang tid. 

 
Forslagets navn Forslag nr. Udvalg 
Ophør af Dysfagi indsats på plejecentre CSO23-14 Ældre- og 

Sundhedsudvalget 

Betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici 
Borgere med dysfagiudfordringer kan komme i øget risiko for underernæring og uønsket vægttab. 
Derudover kan det konsekvenser for borgeren, hvis kosten ikke matcher tygge/synke funktionen idet 
forkert kost og drikke kan medføre fejlsykning og heraf følgende lungeinfektion. Flere borgere vil kunne 
blive indlagt eller genindlagt med lungeinfektioner, væskemangel og forringet kostindtag. 

 Seniorrådet kan ikke anbefale dette reduktionsforslag. 

 Seniorrådet arbejder i øjeblikket med et projekt til forbedring af den kommunale madordning. 
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FORSLAG TIL TAKSTER 2023 
Seniorrådet har noteret, at taksterne på husholdningsaffald samlet stiger yderligere med ca. 10% i 2023 
 
FORUNDRING OG BEKYMRING, sådan startede Seniorrådets høringssvar og slutter med:  
ER VILJEN HOS BYRÅDET TIL STEDE – SÅ KAN DET LADE SIG GØRE 
I lokalpressen kunne følgende læses: ”Venstre i Egedal foreslår en ekstrabevilling af kassen på op til 7.2 
mio. kr., så hele “etape 2-moderniseringen” kan føres ud i livet på Søhøjskolen i Ølstykke”. 
Et forståeligt forslag grundet udefra kommende voldsomme prisstigninger. Et enigt Byråd godkendte. 
 

Kunne denne vilje ”smitte af” på ældreområdet, så ligger der også en sum penge i kassen, som fra 
regeringens side er øremærket til ældreområdet som benævnt ”bloktilskud”. 

Med hensyn til bloktilskud fra Staten til Egedal Kommune på ældreområdet er der desværre 

ingen bindinger eller øremærkning af midterne, når de ”ankommer” til kommunen. Midlerne 

går direkte i kommunens kasse. tkke til ældreområdet som indikeret i teksten fra Staten. Det 

drejer sig om følgende i 2022: 

 Generelt løft af ældreplejen  5,2 milt.kr. 

 Generel kvalitet i ældreplejen  7,0 mill.kr. 

 Tilskud tH værdig ældrepleje  7,3 mill.kr. 

 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed              0,7 mill.kr.  
I alt 20,2 mill.kr. i 2022, - lidt mere i 2023 osv. 

Ovennævnte er en praksis, som i:gedal Kommune har gennemført i mange år med hensyn ti! 
bloktitskud fm Staten. Mange andre kommuner bruger midlerne på ældreområdet, som tilsigtet af 
regeringen. Lad nu viljen komme ældreområdet til gode i Egedal. Så er vi kommet en del af vejen; i 
stedet for yderligere serviceforringelser igen i 2023. 
 

Nøgletal 2022 på ældreområdet, 67+ årige                       Kilde: indenrigs- og Boiigmlnisteriets Kommunaie nøgletal 
Udviklingen går i den rigtige retning, - dog noget langsomt. Egedal Kommune indtager nu tredje sidste-
pladsen i Region Hovedstaden. Har ligget sidst i mange år. Egedal Kommune ligger ca. 23% under gen-
nemsnittet i Region Hovedstaden. Der henvises til vedlagte bilag 1. Indenrigs og Boligministeriets 
Kommunale nøgletal, udgifter til ældre per 67+ årige. For at komme op på gennemsnittet af service-
udgifter for 67+ årige i Region Hovedstaden skal Egedal Kommune tilføre ældreområdet ca. 90 - 100 
mio.kr. 
 

”Men inden vi trækker sørgebindet op over armen, er det værd at huske, at vi i Egedal Kommune har det 
næstlaveste udgiftsbehov, og vi ligger samtidig på landsgennemsnittet på serviceudgifter”, udtalte 
kommunaldirektøren på fredagens budgetseminar. 
Sådan ser vi forskelligt og udtrykker os forskelligt på samme sag. 
Seniorrådet kom med relevante ønsker til budget 2023, men må nok se i øjnene, at det i stedet bliver til 
serviceforringelser på ældreområdet i 2023. 
 

Afslutningsvis 
Seniorrådet vil godt gøre opmærksom på den korte høringsperiode for afgivelse af et godt og konstruk-
tivt høringssvar. Budgetforslag 2023 + overslagsår skal udsendes til rådet, som bør have 3-4 dage til at 
sætte sig ind i materialet. Rådet skal indkaldes til et møde, hvor budgetforslaget gennemgås nøje og en 
kladde til forslag til høringssvar udarbejdes; bl.a. med hensyn til besparelsesforslag mv. Høringssvaret 
skal renskrives og efterfølgende godkendes på et nyt møde i Seniorrådet. Det har ikke været muligt i år. 
Derfor anmoder Seniorrådet om en længere høringsperiode til næste år, f.eks. 4 uger. 
 
Med venlig hilsen 
Egedal Seniorråd 
 
Bjarne Larsen 
Formand 
 
Bilag 1.  (Næste side) 



BILAG 1. 

Udgifter til ældre pr. 67+-årig         Region Hovedstaden 2022 
 

Brøndby Kommune 153   66.741 
 

Rødovre Kommune 175   65.400 
 

Københavns Kommune 101   65.320 
 

Hvidovre Kommune 167   61.359 
 

Rudersdal Kommune 230   59.688 
 

Gladsaxe Kommune 159   59.437 
 

Lyngby-Taarbæk Kommune 173   59.016 
 

Tårnby Kommune 185   56.847 
 

Gentofte Kommune 157   56.524 
 

Albertslund Kommune 165   55.833 
 

Glostrup Kommune 161   55.039 
 

Gennemsnit (27)   54.058 54.058 

Frederiksberg Kommune 147   53.615 
 

Ballerup Kommune 151   51.770 
 

Herlev Kommune 163   51.699 
 

Hillerød Kommune 219   50.107 
 

Bornholms Kommune 400   49.283 
 

Ishøj Kommune 183   48.962 
 

Helsingør Kommune 217   47.189 
 

Høje-Taastrup Kommune 169   45.276 
 

Fredensborg Kommune 210   45.239 
 

Allerød Kommune 201   45.192 
 

Hørsholm Kommune 223   44.236 
 

Dragør Kommune 155   44.212 
 

Furesø Kommune 190   42.932 
 

Vallensbæk Kommune 187   42.642 
 

Frederikssund Kommune 250   42.363 
 

Egedal Kommune 240   41.758 +12.300 

Gribskov Kommune 270   40.337 
 

Halsnæs Kommune 260   40.071 
 

      

Tegnforklaring: 
    

Landsgennemsnit (98) 
   

47.642 
 

Sortering: 
     

Data er sorteret efter faldende værdi for kommunen/området i 2022       

      

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet d. 29. august 2022 
 

      

Skønnet beregning: 
     

Ca. 7.900 borgere på 67 år og derover 
bor der i Egedal Kommune 

54.058 kr. minus 41.758 kr. = 12.300 kr. 
 

   
7.900 x 12.300 kr. 97.170.000 kr.       

Der skal tilføres ældreområdet i Egedal ca. 97 mio.kr. for at komme op på gennemsnittet i Region 
Hovedstaden       

      

      

 


