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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 
Referat fra møde i Seniorrådet fredag den 3. juni 2022, kl. 10.00-13.00 
 
Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 
Deltagere: Doris Dahl Hansen, Jens Kirkegaard, Jens-Ole Andersen, Jette Lützhøft, Jørgen Busch, Merete 
Haugaard, Mona Westermann, Pernille Hermann og Vibeke Engelsborg 
 
Afbud: Mona Westermann 
 
Fraværende:  

 
Referent: Jette Lützhøft 
 
Gæster: Trine Alstrup (SO, Thomas Ljungberg Jørgensen (ØE) og Julie Tange (Bylab) 
 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat 
fra den  16. maj 2022 

Godkendt. 

1. Gennemgang af budget 2023-2026 
Kl. 10.00-10.30 
v/Trine Alstrup, Pia Sølbeck-Nielsen og 

Thomas Ljungberg Jørgensen 

Trine Alstrup og Thomas Ljungberg Jørgensen orienterede 
vedrørende budgettet og oplyste, at der er frist for hørings-
svar tirsdag den 8. juni 2022.  

 
Trine oplyste, at råderumskataloget er et udtryk for ikke-
lovbestemte indsatser og arbejdsområder eller indsatser, 
som kan skaleres. 
 
Caféen på Hamlet fortsætter i hvert fald i et halvt år endnu. 
 

Reduktion af Seniorrådets budget 
Seniorrådet tager på det skarpeste afstand fra reducerin-
gen af budgettet. 
 

Der overføres i alt 113.000,00 til Seniorrådet. Merete frem-
førte, at henset til, at det er et nystartet råd, har der været 

store udgifter til IT. Rådet fremførte, at det vil være direkte 
ødelæggende for rådets arbejde med yderligere besparel-
ser. 

2. Seniorboliger  
Kl. 10.30-11.15 
v/Julie Tange 

Julie oplyste, at ca. 50% af de 50-årige bor i ejerboliger, 
blandt andet parcelhuse og er ofte op til 80 år før de forla-
der ejerboligerne.  

 
Seniorboliger henvender sig netop til 50 årige og ældre. 
Seniorrådet får tilsendt slides om emnet. 
 
Rådet fortsætter dialogen og vil tage det med til det kom-
mende fællesmøde med Omsorgs- og Sundhedsudvalget. 

 

3. Høringer  
 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og Sund-
hedsudvalget bliver først publiceret den 
31. maj 2022 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til føl-
gende sager: 
 

Høringssvar til Omsorgs- og Sundhedsudvalget 
 

4:  Budgetforslag 2023-2026 – 22/535666 
Seniorrådet ser med stor bekymring på råderumskatalogets 
forslag til besparelser. Det er positivt, at Helsingør Kom-

mune på de nævnte områder gør mere, end loven foreskri-
ver, men enhver af de nævnte besparelser vil ramme syge, 
gamle og pårørende, som i forvejen er særlig hårdt ramt. 
Det kan ikke være dem, der skal skæres ned på, uanset 
hvor pressede vi er på økonomien. 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Helsingør Kommune er vanskeligt stillet med en stigende 
andel af gamle borgere og en stærkt udfordret sundheds-

profil for befolkningen som helhed. Derfor er udgifterne til 
flere plejepladser og nyt sundhedshus lyspunkter i budget-

tet, som vi i det store og hele kan tilslutte os på de givne 
vilkår. 

6: Hjemmeplejens fremtidige placeringer – 20/39225 
Seniorrådet glæder sig over enhver forbedring af arbejds-
miljøet i Hjemmeplejen – herunder at de praktiske facilite-
ter er i orden.  

7: Organisering af den kommunale akutfunktion – 
17/13743 

Det er glædeligt, at alle involverede parter går ind for den 
nye organisering af Akutteamet. Det bliver samtidig vigtigt 
at tydeliggøre snitfladerne mellem den kommunale akut-
funktion og hospitalets udkørende akutteam, såvel indbyr-

des som i forhold til de praktiserende læger og berørte bor-
gere og deres pårørende. 

8: Årsregnskab 2021 for plejehjemmet Bøgehøjgård 

– 22/535826 
Seniorrådet har ingen bemærkninger. 

9:  Årsregnskab 2021 for plejehjemmet Kristinehøj - 
22/536064 
Seniorrådet har ingen bemærkninger.  

10: Borgervenlige kvalitetsstandarder - 21/16030 
Seniorrådet vil meget gerne inddrages aktivt i processen 
med en samling af kvalitetsstandarderne fra 22 til 5 grup-

per og en tiltrængt forventningsafstemning og modernise-
ring af både standarder og visitation.  

11: Anbefaling til fordeling af § 18 puljemidler 
§ 18 puljemidlerne er et nødvendigt økonomisk grundlag 
for den frivillige indsats i det lokale foreningsliv, som ikke 
mindst holder mange seniorer i gang højt oppe i alderen. 
Efter et par år med corona-restriktioner kommer der forhå-

bentlig mere liv i både aktiviteterne og puljen. Seniorrådet 
har ingen bemærkninger til den anviste fordeling i år. 

Punkt 12:  Finansiering af Frivilligbanken – 22/10791 
Seniorrådet støtter, at Frivilligbankens økonomi lægges i 
faste rammer med en toårig aftale.  

Høringssvar til By-, Plan- og Trafikudvalget 
Til By-, Plan- og Trafikudvalget 

Input til budgetbehandlingen på mødet den 9. juni 2022 

Seniorrådet beder om at få vedlagt følgende under dagsor-
denens punkt 3 – 22/534415 

 
Bus fra Helsingør Nordvest til Prøvestenscentret 
Seniorrådet bakker de borgere op, som har protesteret 
imod den dårlige forbindelse fra Nordvest-kvarteret til Prø-
vestenscentret og det kommende sundhedshus. Der må 
findes en bedre løsning, inden sundhedshuset åbner. 
Begrundelse: Hele ideen med det nye busnet er ifølge Mo-

via, at flere skal køre mere direkte fra A til B. Men Nord-
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vest, hvor der bor mange ældre, har mistet sin direkte for-
bindelse til Prøvestenscentret, fordi den nye linje 801A dre-

jer til højre i stedet for til venstre ved Kronborg Ladegårds-
vej.  

I stedet skal man nu hele vejen ned omkring Helsingør Sta-
tion - en tur på op til en halv time mod tidligere cirka 10 
minutter. 
Linje 803 kører nu én gang i timen til Prøvestenscentret ad 
Esrumvej og Klostermosevej, men ikke weekend og aften. 
Linje 801A har fået "endestation" i den nye rundkørsel på 
Esrumvej, hvor den ifølge køreplanen har 6 minutters ven-

detid. Der kan hentes yderligere to minutter, hvis bussen 
fra Kronborg Ladegårdsvej kører til venstre mod Prøve-
stenscentret. 
Til sammenligning bruger linje 803 omtrent 8 minutter til 
turen fra Kronborg Ladegårdsvej og op omkring Teknisk 
Museum til Prøvestenscentret. 

Vi må på det kraftigste opfordre til, at der findes en mere 
direkte løsning fra december 2022.  

 
Gratis 2 zoners "mimrekort" som supplement til de 
104 årlige ture med Flexhandicap hos Movia. Kan ind-
føres straks i 2022 uden budgetpåvirkning. 
Begrundelse: Blinde samt kørestols- og rollatorbrugere 

kunne indtil december 2021 køre gratis med servicebus-
serne. De er væk nu. Desuden vil kommunen spare penge, 
hvis nogle handicappede bruger de almindelige tog og by-
busser i stedet for Flexhandicap, hvor brugerbetalingen er 
24 kroner for korte ture. 
 
Bortfald af særtakst for Flextur i Helsingør og Snek-

kersten 
Begrundelse: 60 kroner per tur blev indført ved sidste års 
budgetforhandlinger for at sætte en stopper for "misbrug" 
af ordningen, idet den var blevet mere populær end forud-
set. Brug eller misbrug, så har Flextur fyldt ud i "hullerne" i 

det almindelige bybusnet. 

Flextur skal bestilles mindst to timer før og kører passage-
rer fra dør til dør med samkørsel i et vist omfang. Hver tur 
koster i gennemsnit kommunen 100 kroner, og normaltak-
sten uden for byområdet er siden starten i 2014 hævet fra 
24 til 48 kroner. 
Særtaksten på 60 kroner per tur rammer hårdt for dem, 
der har svært ved at gå til stoppestederne. De kan kun 

blive visiteret til Flexhandicap, hvis de er meget svagsy-
nede eller har fået bevilget kørestol eller rollator, og Flex-
handicap omfatter kun 104 årlige ture - én om ugen tur/re-
tur. 
En mellemløsning kunne være, at køb af ”mimrekort” giver 
ret til også at bruge Flextur til normal takst. 

4. Drøftelse af høringsprocedure 
v/Jens-Ole 

Rådet drøftede mødestrukturen. Det blev udtalt, at der er 
behov for flere møder.  

5. Ny Seniorguide 

v/Jens-Ole 

Rådet besluttede at få fremstillet ny Seniorguide, men først 

efter sommerferien. 

6. Orientering fra Seniorrådsmedlem-
merne, herunder fra arbejdsgrupper 
m.v. 
 
 Økonomi- og Erhvervsudvalget - alle 
 Omsorgs- og Sundhedsudvalget - alle 
 Social- og Beskæftigelsesudvalget - 

Vibeke 
 Børne- og Uddannelsesudvalget - Jette 

Intet nyt. 
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 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen og 
Merete 

 By-, Plan- og Trafikudvalget – Pernille 
og Jørgen 

 Kultur- og Turismeudvalget - Jens og 
Merete 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget - 
Jørgen 

 Nordgruppen – Pernille, Vibeke og Jør-
gen 

 Regionsældrerådet – Jens-Ole og Per-

nille 
 Tilgængelighedsrådet – Mona og Doris 
 Danske Ældreråd – Jens-Ole, Pernille 

og Merete 

 Kostrådet – Jette og Vibeke 

7. Punkter til fællesmøder med Om-

sorgs- og Sundhedsudvalget den 13. 

september 2022.  

 Omsorgstandplejen – vigtigheden heraf og fungerer 
den. 

 Plejecentermodellen Eden – alternative plejecentre. 

8. Punkter til fællesmøder med formand 
og næstformand i Omsorgs- og Sund-

hedsudvalget samt centerchef for 
Center for Sundhed og Omsorg den 9. 
december 2022 

Ingen. 

9. Økonomi, herunder abonnement på 
aviser 
v/Merete 

 

Udsættes. 

10. IT Intet nyt. 

11. Meddelelser 
 

Intet. 

12. Evt. Intet. 

13. Punkter til kommende møder  Midler afsat til ældreomsorg i kommunerne 
 Borgerrådgiver inviteres 
 

 

Mødet slut: 13.00 

 


