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Seniorrådets årsberetning for 2022                    
 
 

”Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og 
Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører seniorerne. 
Samarbejdet omfatter alle politikområder, som vedrører ældre borgere inden for social-, sundheds-, kultur-, 
fritids-, trafik-, forsynings-, miljø-, planmæssige og boligpolitiske områder.” 
 

”Seniorrådet udarbejder en årsberetning inklusiv redegørelse for, hvordan det allokerede budget er anvendt i det 
forløbne år. Årsberetningen fremsendes til Social- og Sundhedsforvaltningen inden d. 20. januar.” 
 
Jf. Styrelsesvedtægt for Seniorrådet i Egedal Kommune. Kan ses på hjemmesiden for Seniorrådet. 

 

Seniorrådets medlemmer: 
 

Bjarne Larsen, formand 
Kim Røgen, næstformand og sekretær 
Annie Havnsø Thomasen, kasserer 
Inge Kiilerich 
Kirsten Daugaard Hansen 
Per Husted Sørensen 
Karen Jensen 
Jørgen Lange 
Michael Krautwald-Rasmussen 
Frank Friis Pedersen, førstesuppleant 
Bo Otterstrøm Godkendt (orlov til udgangen af april 2023) 
 
Førstesuppleanten deltager fast i rådets møder uden stemmeret. 
 
Indledning 
 

Valgperioden for Seniorrådet løber fra 1. januar 2022 til 31. december 2025. Dette er således Seniorrådets første 
årsberetning i valgperioden. 
 
Året 2022 har været et delvis normalt år efter Covid-19. Enkeltstående tilfælde med corona er forekommet. 
 
Seniorrådet har i 2022 afholdt i alt 11 møder, og 2 dialogmøder med det nye Ældre- og Sundhedsudvalget. 
 
Årsberetningen er opdelt i overordnede punkter for de områder, der har fyldt mest i årets arbejde. Arbejdet i 
Seniorrådet har i den nye periode valgt at sætte fokus på specifikke og udvalgte områder; bl.a. på kost og ernæring, 
demensområdet og et tiltrængt løft til ældreområdet. 
 

Samarbejde med det politiske og administrative niveau  
 

En del af Seniorrådets samarbejde med Administrationen sker normalt på vore møder, hvor chefen for Center for 
Sundhed og Omsorg og afdelingslederen for Myndigheder, samt afdelingslederen for plejecentre og hjemmeplejen 
deltager i de fleste af vore møder i den første time. Derudover deltager af og til ledere eller andre medarbejdere fra 
øvrige centre efter behov. I dagligdagen har formanden en tæt og god kontakt til administrationen på ældreområdet.  
Dog vil Seniorrådet gøre opmærksom på, at høringssager, som Seniorrådet modtager til høring, i en del tilfælde 
modtages en til to dage forud for rådets møde. Det er ikke rimelig tid til at udarbejde og aflevere et høringssvar. 
 
Vi er meget glade for denne tætte kontakt til Administrationen, som altid er parat til at give os opdateret indsigt i hele 
ældreområdet. Vi får indtryk af, at ældreområdet har en række af ledere, konsulenter og mange andre, der arbejder 
seriøst og fagligt dygtigt.  
 
Samarbejdet med det politiske niveau sker dels ved, at formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget deltager i vore 
møder i den første time (sammen med administrationen) og dels ved, at der afholdes to fællesmøder mellem Ældre- 
og Sundhedsudvalget og Seniorrådet om året. I 2022 har der været to møder, - endda et meget godt møde i efteråret 
om Værdighedspolitikken og tilsynet på plejecentre og i hjemmeplejen. 
 
På fællesmødet i december 2019 blev der givet tilsagn om, at der blev afholdt fremmødevalg til Seniorrådet i efteråret 
2021. Dette fremmødevalg hævede stemmeprocenter væsentligt fra tidligere, hvor det foregik ved brevstemmevalg. 
Seniorrådet opfordrer til, at det kommende fremmødevalg i november 2024 bliver digitaliseret i lighed med det 
kommunale valg. 
Seniorrådet oplever, at vi også i dialogen med politikerne har en god adgang til at udveksle synspunkter, og at der 
er en gensidig respekt og lydhørhed for hinandens holdninger og ideer.  
 

 



Stadig ingen ventelister til plejeboliger 
 

På vores møder får vi hver gang en orientering om ventelistesituationen. For femte år i træk har det været muligt for 
Egedal Kommune at overholde den statsgaranterede pladsgaranti på max 8 uger. 
Rent faktisk har der ikke været en stigning i antallet af borgere på ventelisten trods en stigning i antallet af borgere i 
aldersgruppen. Der kan være flere grunde hertil, for eksempel: 
 
1. Væksten i antallet af ældre har været lidt mindre end forventet. 
2. Helbredet blandt de ældre er blevet bedre end hidtil med tilsvarende mindre behov for plejehjemsplads. 
3. Visitationen er blevet strammere. – Vi håber ikke, at ”denne mekanisme” er årsagen til ingen venteliste! 
4. Dog bemærkes det, at demenssygdommen på ældreområdet er en udfordring på de 3 somatiske plejecentre 
(Porsebakken, Damgårdsparken og Egehaven) 
 
Seniorrådet noterer med tilfredshed, at pladsgarantien overholdes. Vi forventer, at der kan komme en lille venteliste 
i de kommende år, også selvom det nye plejecenter Hyrdevænget tages i brug i  marts-april 2023. 
 
Flere plejeboliger/-centre, - primært til demensområdet (eventuelt en demenslandsby) 
 

For også fremadrettet at kunne overholde pasningsgarantien er et nyt plejecenter til ibrugtagning i 2023 under 
opførelse. Der er tale om en nettoudvidelse på 45 pladser. Vi håber, at det vil være tilstrækkeligt til at kunne dække 
behovet, men ser dog med bekymring på, at antallet af 75+-årige stiger kraftigt med flere hundrede borgere. Vi ser 
frem til at blive inddraget mere i processen fremover, også når det gælder ældre- og seniorboliger. Det er der indgået 
en skriftlig aftale om med den tidligere borgmester, som et tillæg til Seniorrådets styrelsesvedtægt, (kan ses på 
hjemmesiden). 
 

I oktober 2021 kom Alzheimerforeningen med en fakta undersøgelse over bl.a. antal demente i Egedal Kommune. 
Denne fakta undersøgelse viser, at ud af 194 pladser på vore plejecentre har ca. 80% af beboerne en 
demensdiagnose eller symptomer, der er så fremskredne, at der er tale om demens. I 2030 stiger det til ca. 97%. 
Denne tildens er blevet bekræftet af administrationen på et møde i september 2022: 
Spørgsmål fra Seniorrådet: Er der beboere på de somatiske plejecentre (Egeparken, Damgårdsparken og 
Porsebakken), der bor på disse centre og har fået diagnosen demens? 
Svar: Ja, ca. 75% har diagnosen demens eller adfærd og kognitive udfordringer, der tyder på diagnosen. 
Ikke alle er diagnosticeret. 
Spørgsmå fra Seniorrådetl: Hvis det er tilfældet, er personaleressourcerne tilstrækkelige og vel uddannet 
til formålet? 
Svar: Det korte svar er nej…, men bag det skjuler der sig en meget nuanceret virkelighed. Den kvalificerede 
demensindsats kræver både viden og motivation fra personalets side. Ressourcerne er ikke tilstrækkelige, 
men vilkåret er, vi skal bruge ressourcerne bedst muligt. Der er uddannelsestilbud. 
Øvrige problemstillinger: 
• Det uhensigtsmæssige i beboersammensætningen, demente og ikke demente bor så at sige sammen. 
• De konsekvenser det kan have for arbejdsmiljøet, når demensramte bor i uhensigtsmæssige rammer 
• Personalefrustrationen, når vi ikke kan gøre det godt nok, og herunder kvalificeret personalemangel 
 
Demens 
Demens er en tilstand, hvor mentale færdigheder svækkes på grund af sygdom. Påvirkningen af hjernen er så 
udtalt, at det påvirker ens evne til at klare sig selv i hverdagen. Og det bliver værre med tiden. 
Demens er ikke defineret som en psykisk eller psykiatrisk lidelse men som en neurologisk sygdom. 
 
Demente der bor på Egeparken, Damgårdsparken og Porsebakken i dag 
Kommunen råder i dag over 194 pladser på plejecentrene; hvoraf de 33 er konkrete demenspladser på Engbo og 
Solkrogen; dvs. 161 pladser. Ca. 75% har fået diagnosen demens, svarende til 121 personer. Herved er det en 
mindre del af ældre på 40 personer, som pt. ikke er blevet udret, og der bor på de tre somatiske plejecentre i 
kommunen. 
 
Kommunen  laver Handicappolitik og Værdighedspolitik 
Seniorrådet opfordrer Ældre- og Sundhedsudvalget / Byrådet til at lavet en konkret Demenspolitik, der f.eks. 
indeholder disse fokusområder: Visioner, støtte og rådgivning i hjemmet, aktiviteter, pleje og omsorg, boliger, evt. 
demenslandsby, information og vejledning, kompetenceudvikling, uddannelse mv. 
 

Seniorrådet stiller sin arbejdskraft til rådighed i et samarbejde med at udarbejde en Demenspolitik for Egedal 
Kommune. 
 
Tilsynsrapporter 
 

Seniorrådet modtager tilsynsrapporter til orientering fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I foråret 2022 modtog 
Seniorrådet en ret alvorlig tilsynsrapport fra Egedal hjemmeplejegruppe, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed havde 
gennemført et tilsyn, der udløste et påbud. Få måneder tidligere havde Egedal Kommunes eksterne tilsyn BDO 
gennemført et lignende tilsyn uden de store bemærkninger. Det bekymrer Seniorrådet, at der kan være så stor forskel 
på de to tilsyn på det samme område og så at sige inden for samme tidshorisont. 
 
 
 
 



Arbejdet i Seniorrådet med almenIT- og Datasikkerhed fra eget IT-udstyr og egne mailadresser. 
 

Seniorrådets medlemmer blev medio 2022 informeret om, hvordan medlemmerne bør forholde sig i forhold til 
modtagelse og til at sende følsomme personoplysninger fra medlemmernes eget IT-udstyr og egne mailadresser. 
Arbejdet i Seniorrådet foregår fra eget IT-udstyr og egne mailadresser, der kan variere fra medlem til medlem. Det 
er en forudsætning for at kunne være valgt medlem af Seniorrådet og udføre arbejdet. Seniorrådet er af den 
opfattelse, at den almene IT- og Datasikkerhed ikke er tilstrækkelig for rådets medlemmer. Seniorrådet mener, at vi 
bør  have stillet det samme udstyr til rådighed (også kommunal e-mailadresse), som byrådet har fået stillet til 
rådighed. 
 
Seniorrådets handleplan. (Visionsplan) 
 

Seniorrådet har en handleplan for sit arbejde, der dels skal vise omgivelserne, hvad vi tænker og arbejder for og dels 
skal fastholde rådet på en afstukken linje for fremtiden. Planen drøftes halvårligt for ajourføring og opdatering med 
evt. nye emner, og den giver et godt startgrundlag for det det nye seniorråd. Planen kan læses på Seniorrådets 
hjemmeside. 

 
Budget 2023 
 

Som altid udtaler Seniorrådet sig om budgetforslaget for det kommende år. Således også i år. Byrådet holdt kortene 
tæt til kroppen i år. Få dage før høringsperioden fik Seniorrådet, som alle andre, tilgang til budgetforslag 2023. Der 
skulle spares eller reduceres for ca. 20 mio.kr. Administrationen havde udarbejdet et sparekatalog på 36,2 mio.kr. Vi 
undlader heller ikke i dette høringssvar at nævne de kommunale nøgletal, hvor Egedal Kommune stadig ligger i 
bunden sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Nu 6 sidst ud af 29 kommuner. 
Seniorråd fremsendte i foråret 2022 to skrivelser til Egedal Byråd med Cc til Ældre- og Sundhedsudvalget forud for 
den kommende politiske budgetprocedure for 2023 + overslagsår, der henvendte sig til ”Kommende udfordringer” og 
”Et løft til hjemmeplejen”. Byrådet har helt 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”. 
Der var lagt op til 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.  
Ud af 14 besparelsesforslag på ældreområdet blev 6 af forslagene godkendt af Byrådet. De 6 forslag til be-sparelser 
ud af 14 beløber sig til 2.280.000 kr. i 2023 + overslagsår.  En ting skal nævnes: Digitalisering af Seniorbladet 
ViSeniorer med en besvarelse på på 180.000 kr. Seniorrådet anser dette forslag som værende en meget stor 
serviceforringelse overfor ældreområdet. Seniorrådets talerør til 65+ årige forsvinder og Seniorrådet er ikke mere 
”synligt”. Set fra ”helikopter-niveau” er det næsten til at leve med. Det kunne have blevet værre. Seniorrådet har 
noteret følgende fra den underskrevne budgetaftale for 2023: 
”Vi glæder os til, sammen med Seniorrådet, at følge arbejdet med at undersøge plejehjemsbeboernes 
selvbestemmelse og valgfrihed ift. Ernæringsrigtig kost. Derudover ser vi frem til vurderingen af det hele måltid i 
sammenhæng med samvær, smag og hygge. Vi vil arbejde for stadigt bedre måltider til vores ældre. Når 
evalueringen er færdig, drøftes den politisk primo 2023”. Kommunen har stillet konsulentbistand til rådighed, der 
desværre med kort varsel er blevet fjernet med udgangen af november 2022. Det er trist og et brud på aftalen. 
 
Kvalitetsstandarder 
 

Seniorrådet har behandlet kvalitetstandarderne for 2022, der i store træk er sammenfaldende med tidligere år og 
ikke giver  anledning til de store bemærkninger. Senioerrådet anser ikke kvalitetsstandarderne som en ”facit-liste”, 
men som minimumskrav, der som minimum skal overholdes.  
 
Fritidsjob for unge  
 
I løbet af 2022 blev et forsøg med at ansætte unge i fritidsjob på et plejecentrene igangsat på Porsebakken, 
Damgårdsparken og Egeparken, med ønsket om at skabe større interesse for plejefagene. I 2022 og 2023 er der 
afsat 250.000 kr. i hvert af årene til formålet. Et initiativ som Seniorrådet tog i 2019, og som nu efter 3 – 4 år bliver 
realiseret. 
 
FN-dagen 
 

Den årligt tilbagevendende internationale FN-ældredag blev gennemført den 14. oktober 2022 i HEP-huset i Stenløse 
med 150 deltagere (fuldt hus). Årets arrangement blev rigtigt godt modtaget. 
 

Samarbejde med andre: Regionsældreråd og Bruger-pårørenderåd m. fl. 
 

Seniorrådet deltager sammen med andre seniorråd/ældreråd i møder i Regionsældrerådet for Hovedstaden og 
Regionsældrerådet for Nordgruppen med 2 repræsentanter i begge. Her har vi mulighed for at udveksle synspunkter 
med repræsentanterne for de øvrige kommuner, og vi kan inspirere hinanden med hver vore gode ideer. På samme 
måde er vi repræsenteret med et medlem i hvert af de 4 lokale Bruger- pårørenderåd på plejecentrene, hvor vi på 
samme måde kan inspirere og blive inspireret af den direkte kontakt med de lokale ledere, medarbejdere, brugere 
og pårørende. Her bliver vi af og til orienteret om forhold, som vi senere tager op i Seniorrådet. 
            
Vi har fast sæde i Tilgængelighedsudvalget. Vi er glade for at have mulighed for at medvirke til, at adgangs-
forholdene rundt i kommunen kan optimeres især til fordel for handicappede og ældre. I Grønt Råd er Seniorrådet 
også repræsenteret. 
 

 



 
ViPensionister skiftede navn til ViSeniorer og stopper med udgangen af 2022 
 

Seniorrådet udgiver bladet ViSeniorer i samarbejde med Egedal Kommune. Som i de foregående år er bladet 
udkommet 3 gange med et oplagstal, der stiger med udviklingen i antallet af 65+ årige, p.t. 5.800 eksemplarer. Vi får 
megen positiv respons på bladet, så det er vores indtryk, at bladet værdsættes og læses med stor interesse. 
Desværre har Byrådet besluttet at nedlægge bladet med udgangen af 2022. Herved fremkommer der en besparelse 
på 180.000 kr. Den næste udgave af ViSeniorer bliver i digitaliseret form og udkommer til april 2023. 
 
Seniorrådets budget/regnskab 2022 
 

Ifølge Styrelsesvedtægterne, skal årsberetningen indeholde en ”redegørelse for, hvordan det allokerede budget er 
anvendt i det forløbne år”. 
 
 

Seniorrådets budget 2022 var kr. (4 x 25.766,75 kr.) =    103.067 kr. 
 

Saldo i Arbejdernes Landsbank i Frederikssund per den 1. januar 2022 *):     90.388 kr. 
Saldo i Arbejdernes Landsbank i Frederikssund per den 31. december 2022:     52.271 kr. 
 

Seniorrådet ved kassereren afleverer et kvartalsregnskab til administrationen ved afslutningen af hvert kvartal. 
 

Udgifterne i årsregnskab for 2022 fordeler sig 
i hovedpunkter således: 

SR 2022     NOTER 

 
Tilbagebetaling Egedal Kommue for 2021 

 
20.046,00   

  
(90.046 minus 70.000 = 20.046 kr.) 

§18-midler modtaget i 2022           0,00  Der er ikke søgt om §18-midler i 2022 
Kørsel/Broafgift til møder, kurser m.v.  11.555,00   
Møder, temadage, kurser   15.750,00   
Kontorhold, tlf., IT   15.751,00   
Nyborg Strand – 7 personer    27.546,00   
Nordgruppen – Egedal Seniorråd vært   Seniorrådet vært ved mødet d. 15-11-22 
Besøg Bryghuset i Svendborg (demenslandsby)    13.419,00  Ældre- og Sundhedsudvalget deltog 
FN-dagen i HEP-huset den 14. oktober 2022 25.276,00   
Kontingent Danske Ældreråd, gebyr mv.                    9.580,00   
Diverse incl. gaver (Bårebuket, runde føds.dage)  2.261,00     

    
Forbrug i alt 2022 141.184,00   

    
Samlet budget 2022 inkl. overførsel *) 193.455,00   

 
Godkendt overførsel af mindreforbrug 70.000 kr. 

 
 

  
fra 2021 til budgetår 2022 

 
Mindreforbrug af budget i 2022 

 
52.271,00 

  
tilbagebetales til Egedal Kommune **) 

 
*) Ansøgning om overførsel af mindreforbrug fra 2021 til 2022 på 70.000 kr. godkendt 
 
**) Ansøgning om overførsel af mindreforbrug på kr. 46.000 fra 2022 til 2023 (særskilt ansøgning) 
 

Seniorrådet ansøger om en overførsel af mindreforbrug på kr. 46.000 fra regnskabsår 2022 til 2023. 
Begrundelsen herfor er: Egedal Kommune har stillet en specialkonsulent til rådighed for Seniorrådets igangsatte 
måltidsprojekt i 2022 og 2023. Desværre er specialkonsulenten arbejde ophørt med kort varsel med udgangen af 
november 2022; dvs. midt i processen. For at få projektet færdigt er det nødvendigt at tilkøbe ekstern bistand mv. I 
den forbindelse må det oplyses, at den forventede politiske evaluering primo 2023 jf. budgetaftalen 2023 ikke kan 
overholdes. I skrivende stund kan det ikke oplyses, hvornår den politiske evaluering kan foretages. Det beror bl.a. 
på, om Seniorrådet får mulighed for at indkøbe ekstern bistand mv. I modsat fald stoppes projektet. 
 
Afsluttende bemærkninger 
 

Seniorrådet synes, vi har haft et ret så aktivt år med spændende opgaver; dog med mindre opstartsudfordringer de 
første måneder. Løbende evaluering af vores eksterne og interne samarbejde, samt foretager de nødvendige 
justeringer. Vi deltager i mange forskellige fora - dels fordi vi gerne vil være synlige - dels fordi vi gerne vil være 
saglige, og fordi vi gerne vil repræsentere vores bagland bedst muligt. Udadtil vil vi også gerne repræsentere Egedal 
Kommune på en positiv og konstruktiv måde.  
 

Vi har været glade for samarbejdet med Administrationen (primært Center for Sundhed og Omsorg og Center for 
Borgerservice) og med Ældre- og Sundhedsudvalget, herunder især formanden for udvalget. Det glæder Seniorrådet 
meget, at hele Ældre- og Sundhedsudvalget deltog i en tur til Svendborg, hvor demenslandsbyen Bryghuset blev 
forevist og besigtiget. Også tak til det ledende personalet, der har deltaget i Seniorrådsmøder med orientering om 
specifikke emner og området indenfor ældreområdet. Sidst på året har der været tildens til, at Seniorrådets mange 
aktiviteter og gøremål hen over året har ”stresset” administrationen på ældreområdet, der har reageret og udvist en 
adfærd, som er bekymrende for Seniorrådets arbejde fremadrettet. Det er ikke Seniorrådets hensigt, at det skulle 
udmønte sig i en begrænsning i rådets arbejde, som valgt rådgivende organ for Byrådet jf. indledningen i 
nærværende årsberetning. 



  

Vi håber, at det nye Ældre- og Sundhedsudvalg kan godkende denne årsberetning, som hermed fremsendes til 
udvalgets behandling i februar måned, og vi modtager meget gerne udvalgets bemærkninger. 
 

Udkast til årsberetning 2022 er udarbejdet af formand Bjarne Larsen og næstformand Kim Røgen på vegne af det 
nye Seniorråd, der tiltrådte den 1. januar 2022. Igen et spændende og indholdsrigt år. 
 

Årsberetningen er godkendt af Seniorrådet på dets ordinære møde den 26. januar 2023. 
 

På Seniorrådets vegne 
 
 

Bjarne Larsen 
Formand 

 
./. Bilag: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale N(ø)gletal     

        
Egedal Kommune Kom.nr År 2022 Antal     

   Egedal     

Udgifter til ældre pr. 67+-årig   Kr. 7.464     

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      

Frederiksberg Kommune 147 53.615      

Gennemsnit (27)   52.386 -10.628     

Ballerup Kommune 151 51.770      
Herlev Kommune 163 51.699      
Hillerød Kommune 219 50.107      
Ishøj Kommune 183 48.962      
Køge Kommune 259 48.770      
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      
Greve Kommune 253 42.910      
Vallensbæk Kommune 187 42.642      
Solrød Kommune 269 42.426      

Frederikssund Kommune 250 42.363      

Egedal Kommune 240 41.758 -79.327.392 Skal tilføres 79 mio.kr. for at komme på gennemsnit 

Stevns Kommune 336 41.287      
Gribskov Kommune 270 40.337      
Halsnæs Kommune 260 40.071      
Roskilde Kommune 265 39.811      
Lejre Kommune 350 38.667      

        
Indenrigs- og Boligministeriet d. 30. oktober 2022      

Årsberetning2022 

 
 


