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Skanderborg
kommune
21. januar 2021

Agenda
Skanderborg byråd ønsker at få input til:

” … mulighederne for at etablere friplejehjem andre steder i kommunen, men har
brug for at høre om fordele og ulemper ved de forskellige måder at gøre det på.
Et flertal ser også helst, at det bliver en non-profit leverandør, der etablerer sig”
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SENIORBOFÆLLESSKABER

PLEJEHJEM

BO- & BEHANDLINGSTILBUD

HOSPICE

OK-FONDEN I 2019 NØGLETAL
• Omsætning: 780 mio. kr.
• Overskud: 3,5 mio. kr.
• Egenkapital: 101 mio. kr.
• Antal medarbejdere: 2.145
• Sygefravær: 5,2 %
FORDELING AF OMSÆTNING
• Psykiatri: 27 % (205 mio. kr.)
• Hospice: 5 % (38 mio. kr.)
• Pleje: 68 % (537 mio.kr.)
• Danske Care A/S tilføjet i 2020
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Livet skal leves hele livet
OK-Fonden er en non-profit
omsorgsorganisation, som arbejder for,
at mennesker kan forfølge deres
drømme og leve livet – hele livet.
Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse
og tryghed er omdrejningspunktet, uanset
livssituation, alder og helbred.

Vi arbejder for at opfylde vores
vision ud fra fem værdier:
Ligeværdigt samarbejde

Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være velkomne
– og at man føler sig velkommen hos os.

Høj faglighed
Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet er målet.
Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi ønsker at udvikle og lære.

Plads til forskellighed

Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at viljen til at lytte
til hinanden og friheden til at se tingene fra forskellige vinkler
giver de bedste resultater. Vi går sammen, men ikke i takt.

Familien er værdifuld
Vi værdsætter samarbejdet med familie og pårørende. Sammen
gør vi, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan
fortsætte sine vaner og traditioner.

Æstetiske omgivelser
Vi gør os umage for at skabe omgivelser, som hver dag glæder
både sanserne og sindet.
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Ny beboer på Bavne Ager, Gilleleje

Plejehjem
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• Kommunalt ejet plejehjem – boliger efter

lov om almene boliger og kommunalt
Muligheder for
ejede servicearealer)
finansiering og drift
af plejehjem
• Almen Selvejende Institution, med

servicearealer, der udlejes til driftsherre
(Lov om almene bolig)

• Almen Selvejende Institution, med
kommunalt ejede servicearealer, der
stilles til rådighed for driftsherre (Lov om
almene boliger)
• Friplejehjem, privatejet plejehjem, hvor
bygningerne ejes af driftsherre eller
investor. Operatøren kan også eje bygning
eller leje sig ind i bygningen.

OK-Fonden og PFA har indgået et langsigtet partnerskab med det ene
formål at etablere og drive fri-plejehjem og seniorboliger
Partnerskabet mellem OK-Fonden og PFA bygger på et
fælles værdigrundlag og forretningsmæssigt
perspektiv
OK-Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvor overskud investeres direkte
i udvikling af velfærdsløsninger for på den måde at skabe værdi for de
mennesker, som OK-Fonden har omsorg for i det daglige, og for
samfundet som helhed. OK-Fonden er en not-for-profit organisation.

PFA er ejet af kunderne og har som formål at skabe tryghed for
pensionskunderne gennem hele livet og bidrage til en positiv
samfundsudvikling.

Partnerskabets målsætning og
tidshorisont
PFA og OK-Fonden vil, til en start, bygge og drive
plejehjem og seniorboliger i 10 danske kommuner.
Friplejehjem

Senior
bofællesskaber
10

21-01-2021

HIMMELEV
Gl. Præstegård
Himmelev /Roskilde
Plejehjem og
Boliger for Livet

Bavne Ager,
Gilleleje
• Plejehjem,
• Boliger for Livet:
Seniorbofællesskab og Seniorboliger

21-01-2021

Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub
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BYEN
FOR
LIVET
Odense
PROJEKT-IDE
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Socialøkonomisk virksomhed
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Tak
ok-fonden.dk
facebook.com/okfonden

