
 

1 

 

 

Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat fra ekstraordinært møde i Seniorrådet mandag den 21. marts 2022, kl. 10.00-

11.00 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

Deltagere: Doris Dahl Hansen, Jens Kirkegaard, Jens-Ole Andersen, Jørgen Busch, Merete Hau-

gaard, Pernille Hermann og Vibeke Engelsborg. 

 

Afbud: Mona Westermann og Jette Lützhøft 

 

Fraværende:  

 

Referent: Lene Maria Nielsen 

 

 

 

1. Høringssvar vedrørende økonomiudvalgssag om æl-
dreboliger på Hamlet 

Sagsnr.:                        22/8543 

Sagen afgøres i:           Økonomi- og Erhvervsudvalget 
2022-2025 

 Indledning 

Helsingør Kommune har 29 almene ældreboliger på Hamlet. 
Det er Forebyggelse og Visitation i Center for Sundhed og 
Omsorg, der visiterer borgere til lejlighederne efter politisk 
besluttede visitationskriterier. 

Retsgrundlag 

 

Almenboligloven 

Almenlejeloven 

Sagsfremstilling 

Center for Økonomi og Ejendomme har haft en opmærk-
somhed på udfordringer med brandsikkerheden i de kom-
munale ældreboliger på Hamlet, og har i den forbindelse 
fået udarbejdet en brandteknisk rapport i forhold til ejen-

dommen og dens anvendelse til ældreboliger.   

Rapporten beskriver to problemstillinger. Den første pro-

blemstilling drejede sig om, at der tiltagene gennem årene 
var placeret møbler og el-scootere i flugtvejene, hvilket 
medfører en væsentligt forøget brandbelastning og brandri-
siko. Denne del er løst ved at fjerne møblerne, og etablere 
en midlertidig parkeringsmulighed for el-scooterne i stue-
etagen. For nogen af beboerne er det dog en væsentlig ud-
fordring på grund af deres mobilitet, at de ikke har el-scoo-

teren i umiddelbar nærhed af deres bolig.  

Seniorrådet ønsker at afgive følgende hø-
ringssvar: 
 
Seniorrådet anerkender, at bygningerne 
på Hamlet er uegnede til ikke-selvhjulpne 
ældre. 

 
Der skal udarbejdes en plan for hvordan 
beboerne, som bor på Hamlet i dag, gen-
huses. Beboerne skal have klar besked på 
om de kan komme tilbage til deres bolig. 
 

Seniorrådet mener i øvrigt, at der er brug 
for mange typer af seniorboliger/tilgænge-

lighedsboliger/ældreboliger/plejeboliger i 
kommunen. 
 
Sagen bør føre til, at der bliver nedsat et 
§ 17, stk. 4-udvalg, som tager problema-

tikken om ældres boligsituation i kommu-
nen op sammen med Seniorrådet og an-
dre ældreorganisationer. 
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Den anden problemstilling som rapporten beskriver handler 
om ejendommens godkendelse i forhold til aktuel anven-

delse. Ejendommen er i 1989 godkendt til anvendelseskate-
gori 4 jf. Bygningsregulativet. Det betyder, at den er god-

kendt til natophold for personer, der ikke nødvendigvis er 
stedkendte, men som er i stand til ved egen hjælp at bringe 
sig selv i sikkerhed ved brand. Denne type godkendelse er 
usædvanlig i forhold til, at der er tale om ældreboliger, men 
det beror formentlig på, at Hamlet tidligere har været hotel 
og ikke er bygget direkte til formålet som ældreboliger.  

Forebyggelse og Visitation, som står for visitation af de i alt 
29 ældreboliger, har ikke haft kendskab til, at ejendommen 
var brandgodkendt på særlige betingelser.  

Borgeren visiteres til en ældrebolig på baggrund af en kon-
kret og individuel helhedsvurdering, hvor der lægges vægt 

på nedenstående.  

 Borgeren har en varig lidelse eller handicap, som gi-

ver betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsæt-
telse, som samlet set svarer til en funktionsnedsæt-
telse med moderate, svære eller totale begrænsnin-
ger, i forhold til egenomsorg og eller mobilitet, sva-
rende til niveau 2 – 4 i Fælles Sprog III.  

 Borgeren har mulighed for at blive mere selvhjulpen. 
 Borgeren er bevilget hjælpemidler eller visiteret 

hjælp, som kræver en særligt indrettet bolig.  
 Borgeren kan ikke færdes frit i sin nuværende bolig 

grundet varigt behov for hjælpemidler.”  

Borgere, der godkendes til ældreboliger i dag, har således 
nedsat mobilitet. Dertil kommer, at borgerene i denne mål-
gruppe ofte bliver dårligere over tid, mens de bor i ældre-
boligen. Derfor kan deres mobilitet og behov for hjælpemid-

ler typisk være stigende fra indflytningsdagen til aktuelle 
status. Der er aktuelt en stor andel af de nuværende bebo-

ere, der ikke vil have mulighed for at evakuere sig selv i 
forbindelse med brand, hvor elevatorer ikke må anvendes.  

Der er derfor etableret fast brandvagt på Hamlet hele døg-
net, hvilket brandmyndigheden har godkendt som en mid-
lertidig løsning i forhold til brandsikkerheden for de ikke 
selvhjulpne borgere.  

Det er byggemyndighedens vurdering, at der er to mulighe-
der for lovliggørelse af forholdene: 

1. En opgradering af bygningen så den har et brandsikker-
hedsniveau som plejeboliger 

2. De ikke selvhjulpne personer flyttes til andre boliger i 
kommunen, som er godkendt til ikke selvhjulpne perso-

ner.   

For begge forhold gælder, at de nuværende lejere, som 
ikke er selvhjulpne, ikke kan blive boende, men skal genhu-

ses – enten under ombygningsperioden eller permanent.  

Mulighed for opgradering af boligerne  
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For at bygningen kan opnå godkendelse til anvendelseska-
tegori 6, som er kravet til boliger, der anvendes af perso-

ner, der ikke er i stand til at bringe sig selv i sikkerhed ved 
brand, skal der foretages væsentlige ombygninger samt in-

stalleres forskellige brandtekniske installationer.   

Det er en meget omfattende og indgribende istandsættelse 

bygningen skal gennemgå for, at lejlighederne vil kunne 
leve op til kravene i Bygningsregulativets anvendelseskate-
gori 6 og også understøtte målgruppens behov i forhold til 
størrelse og indretning, som andre ældreboliger. En forelø-
big vurdering af omkostningen er på omkring 60 mio. kr. 
Ombygningen må endvidere forventes, at blive tidskræ-
vende og vil sandsynligvis ikke være hurtigere end at ny-

bygge nye ældreboliger. 

Ombygningen vil yderligere betyde, at antallet af lejligheder 

vil blive væsentlig reduceret, da areal på både gangarealer 

og lejligheder skal øges. Huslejen for borgerne vil også 
blive væsentlig forhøjet.  

En opgradering af boligerne forudsætter, at alle beboere 
skal genhuses i en midlertidig periode. De nødvendige ud-
gifter i forbindelse med genhusningen vil blive afholdt af 
kommunen.  

Mulighed for at flytte borgerne til andre ældreboliger  

Myndighedens alternative mulighed til ombygning er at 
flytte beboerne til andre boliger i kommunen, som er god-
kendt til ikke selvhjulpne personer og dermed mere sikre 
og bedre egnede til målgruppen. Beboerne kan medvirke 
frivilligt til flytningen, og ellers kræver det, at lejeaftalen 

opsiges.  

Beboerne på Hamlet har en lejekontrakt efter Almenlejelo-
ven. Ifølge Almenlejelovens § 85, stk. 1, nr. 6 kan udlejer 

opsige lejeaftalen, ”når vægtige grunde i øvrigt gør det 
særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra leje-
forholdet”.  

Der forefindes ikke retspraksis, som omhandler en tilsva-
rende situation. Det generelle billede fra retspraksis er, at 
en udlejer kan blive løst fra lejeforholdet efter denne be-
stemmelse, når det er forbundet med store praktiske eller 
økonomiske udfordringer, hvis lejeforholdet skal oprethol-

des.  

Det er Team Juras vurdering, at det ligger inden for ram-
merne af bestemmelsen at opsige de lejere, hvor ophold i 

boligen indebærer en væsentlig sikkerhedsrisiko uden om-

fattende opgradering, fx lejere som ikke kan evakuere sig 
selv.  

De nødvendige udgifter i forbindelse med en flytning vil 
blive afholdt af kommunen.  

Gør en lejer indsigelse imod udlejers opsigelse, skal sagen 
afgøres af domstolene.  
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Kommunen har ikke i egen ejendomsportefølje nogen le-
dige boliger, der lever op til kravene, som borgerne kan 

genhuses til eller flytte permanent ind i.   

Visitation og Forebyggelse har visitationsret til 279 ældre-
boliger i kommunen. Det er en mulighed at prioritere flyt-
ning af de ikke selvhjulpne borgere fra Hamlet til de ledige 

boliger der løbende modtages fra boligselskaberne. Det 
vurderes, at det er godt halvdelen af de nuværende bebo-
erne, der med deres nuværende mobilitet, har udfordringer 
med at kunne evakuere sig selv. Nogle borgere vil kunne 
flyttes umiddelbart, men med det aktuelle flow på ledige 
boliger kan det tage op til 6 måneder inden de alle er til-
budt anden bolig.   

De borgere som i dag er selvhjulpne i en grad, så de kan 
evakuere sig selv, kan ikke forventes fortsat at være det. 

Det samme gælder såfremt nye ældre borgere skal visiteres 

efter andre kriterier end de i dag gældende kriterier for æl-
dreboliger for at leve op til brandgodkendelsen.   

Der er derfor en generel udfordring i forhold til boligernes 
anvendelse som ældreboliger, såfremt der ikke foretages en 
gennemgribende ombygning af boligerne.  

Ældreboliger, som ejes af en kommune, skal udlejes til æl-
dre og personer med handicap med særligt behov for så-
danne boliger. Er ældreboligerne indrettet med henblik på 
at betjene personer med betydelig og varig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne, skal boligerne udlejes til denne 

personkreds. Ved udlejningsvanskelighed kan kommunalbe-
styrelsen beslutte, at boligerne skal udlejes til andre end 
denne personkreds. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at 
nedlægge boligerne som almene boliger, eller boligerne (af-
delingen) kan sælges til en almen boligorganisation.  

Indtil genhusning 

Der er etableret fast brandvagt på Hamlet døgnet rundt, 
hvilket brandmyndigheden har godkendt som en midlertidig 
løsning i forhold til brandsikkerheden for de ikke selv-
hjulpne borgere. Myndigheden vil kun godkende dette for 
en kortere periode. 

Brandvagten vurderes, at påføre kommunen en merudgift 
på 260.000 kr. pr. måned 

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse 

Beboerne er den 10. marts 2022 blevet informeret om, at 
bygningen ikke umiddelbart lever op til de brandmæssige 

krav set i forhold til, at der bor mennesker med nedsat mo-
bilitet, og at der på den baggrund er etableret en brand-

vagtsordning hele døgnet. Beboerne er blevet orienteret om 
at de vil høre nærmere om en mere permanent løsning, og 
de bliver den 17. og 18. marts informerede om, at Øko-
nomi- og Erhvervsudvalget behandler denne sag den 21. 
marts 2022.  
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Indstilling 

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed 
og Omsorg indstiller,  

at Økonomiudvalget informeres om, at administrationen i 
første omgang igangsætter genhusning af ikke-selvhjulpne 
borgere fra Hamlet og derefter lægger en plan for genhus-
ning af øvrige borgere. 

at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt udvalget ønsker et 
anlægsønske på en renovering og modernisering af Hamlet 
eller om der skal findes alternative steder til ældreboliger. 

2. Evt. Pernille er ved at arrangere busmøde. Mø-
det søges afholdt inden påske. 

  Mødet slut:11.00 

 
 


