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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 13. december, kl. 10.00-11.00 

 

Sted: Rådhuset, Det Blå Værelse 

 

Deltagere: Bjarne Rodenkam Jørgensen, Carsten Lind Olsen, Jette Lützhøft, Jens Kirkegaard, Knud 

Rosted, Mona Westermann og Per Thordal 

 

Afbud: Anne Lassen og Jeithi Lilhammer-Karlsen, Bjarne Rodenkam Jørgensen, Jens Kirkegaard 

 

Fraværende:  

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæster: Katrine Rosholt Bremholm 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 6. december 2021 

 

1. Økonomiudvalgets anbefalinger omkring 

rammebesparelser 2022-2025 

v/Katrine 

 

På mødet i Seniorrådet den 29. november 

2021 blev besparelser på budget 2022-2025 

drøftet og Seniorrådet har fremsendt et 

høringssvar til Økonomiudvalget. 

 

Økonomiudvalget har nu på deres møde den 

7. december 2021 udvalgt besparelser fra 

rammekataloget, som er sendt videre til 

behandling i byrådet den 20. december 2021.  

 

En oversigt over de foreslåede besparelser er 

vedlagt som bilag. 

 

Frist for indsendelse af bemærkninger er 

fredag den 17. december 2021, kl. 12.00 

til lni55@helsingor.dk 

 

Bilag: 

Udmøntning af rammebesparelse 07.12.21 

Udmøntning af besparelse på decentral  

administration  

Budgetforligspartiernes bemærkninger til 

rammebesparelsen på 14 millioner i 2022. 

Katrine Roshold Bremholm gennemgik de 

konti som er i sparerunden og som er 

relevant for Seniorrådet at lave høringssvar 

til. 

 

Høringssvar til Byrådet, Mødedato: 20. 

december 2021 

Tilvalgte forslag fra Rammebesparelser 

2022 - 2025 

(besparelser fra ”Katalog til implementering 

af rammebesparelse budget 2022 – 2025” 

udvalgt på Økonomiudvalgets møde den 7. 

december 2021 og sendt videre til 

behandling i Byrådet den 20. december 

2021) 

Seniorrådets har besluttet at svare på 

følgende af Økonomiudvalgets tilvalgte 

forslag:   

204-Trafik, vej og parkering: rk201-003 

Flextur – forhøjelse af bytakst  

Seniorrådets udtalelse: Seniorrådet 

mener, at en forhøjelse af taksten for interne 

Flexturs-rejser i Helsingør by fra nuværende 

48 kr. pr. tur til 60 kr. pr. tur er voldsom. 

Det er en takststigning på 25 % siden 01-01-

2020. Vi foreslår, at en forhøjelse af taksten 

følger pristalsudviklingen. Vi mener, at 

takststigningen kan skubbe sårbare ældre 

over i de kommunale kørselsordninger (f.eks. 

kørsel til læge), der er uden omkostninger 

for brugeren – og hvor er så besparelsen for 

Helsingør Kommune?  

411-Idræt og Fritid: rk411-022 – 

reducere i tilskud til voksenundervisning 

(aftenskoler) 

Seniorrådets udtalelse:  Seniorrådet 

mener, at det ved udmøntningen af 
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besparelsen på 100.000 kr. i 2022 og 250.00 

kr. i de efterfølgende tre år bør respekteres, 

hvor vigtigt det er for de ældre økonomisk at 

kunne overkomme de udgifter, der er 

forbundet med at kunne følge 

voksenundervisningens tilbud, som for 

mange ældre er vigtige for deres sociale liv – 

ja for deres livskvalitet og sund aldring. 

512-Forebyggelse & 619-Sundhed og 

Omsorg: rk111-001 – nedlægge 

hygiejnekoordinator funktion 

Seniorrådets udtalelse:  Seniorrådet har 

tidligere i et høringssvar varmt anbefalet 

etablering af en hygiejneorganisation med 

hygiejneansvarlige i Helsingør Kommune. 

Seniorrådet konstaterer, at det er SSI’s 

anbefaling, at alle kommuner etablerer en 

sådan hygiejneorganisation, der kan 

understøtte den kommunale hygiejneindsats.  

Vi mener, at det er overordentlig vigtigt, at 

kommunes hygiejnekoordinatorer har et 

skærpet fokus på hygiejneindsatsen på 

ældreområdet, både hvad angår de 

almindelige infektioner, men også – og 

måske i særlig grad – på COVID-19 på 

plejehjem og hos de borgere, der er visiteret 

til hjemmepleje.  

Seniorrådet råder Byrådet til ikke at 

nedlægge koordinatorfunktionen i dens 

nuværende form. Hvis Byrådet ønsker en 

besparelse på området, foreslår vi at gå fra 

de nuværende to halvtidsstillinger til én 

halvtidsstilling 

619-Sundhed og Omsorg: rk619-001 – 

reduktion i midler til frivilligindsats for 

seniorer, §79 

Seniorrådets udtalelse:  Seniorrådet 

konstaterer, at Økonomiudvalget har tilvalgt 

en besparelse på 25.000 kr. på kommunens 

Frivilliggalla og yderligere 180.000 kr. på, 

hvad vi antager er §79 puljen, som 

nuværende er på 587.000 kr. årligt og som 

af foreninger kan søges til senioraktiviteter. 

Seniorrådet vil gerne understrege, hvor 

vigtigt vi mener det er, at kommunen 

understøtter de lokale frivillige foreningers 

selvstændige initiativer for 60+ årige og 

førtidspensionister. Det kan være helt 

afgørende for de frivillige foreningers 

virksomhed, at kommunen giver økonomiske 

midler til foreningernes udgiftskrævende 

delaktiviteter (f.eks. en bus til en udflugt). 

Den økonomiske støtte opfattes også af den 

frivillige forening som en opbakning og 

anerkendelse af foreningens initiativer og 

hele virksomhed. 

619-Sundhed og Omsorg: rk619-020 – 

reduktion af § 18 midler, pulje til 
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frivilligt socialt arbejde 

Seniorrådets udtalelse:  Seniorrådet 

konstaterer, at Økonomiudvalget har tilvalgt 

en besparelse på 25.000 kr. på kommunens 

Frivilliggalla og yderligere 380.000 kr. på, 

hvad vi antager er puljen til ansøgninger fra 

2. Evt. Carsten indkaldt til møde på forvaltningen 

onsdag d 15.dec. vedr. store problemerne i 

hjemmeplejen. Ny leder af hjemmeplejen 

Anne Elmstrøm Ronne og direktør Stella 

Hansen er også indkaldt til mødet. 

   

 

Mødet slut:11.10  
 


