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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 6. september 2021, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

Deltagere: Anne Lassen, Bjarne Rodenkam Jørgensen, Carsten Lind Olsen, Jette Lützhøft, Jeithi 

Lilhammer-Karlsen, Jens Kirkegaard, Knud Rosted, Mona Westermann og Per Thordal 

 

Afbud: Mona Westermann 

 

Fraværende:  

 

Referent: Jette Lützhøft & Mona Westermann 

 

Gæster:  

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 7. juni 2021 

Godkendt 

1. Valg til Seniorråd 

v/Carsten og Elisabeth 

Kl. 10.00-10.30 

 

Der blev truffet beslutning om at formand plus en til 
to andre deltager i møde d 23.9 i Toldkammeret 
orienteringsmøde 
Mange har henvendt sig vedr digital valg. 
13 har henvendt sig til opstilling 
Længere debat om hele opstillingsprocessen som 
flere udtrykte er noget besværlig, og noget uklar i 
formulering. Elisabeth tager alle input med sig. 

2. Prioriteringskatalog til høring 

v/Katrine  

Kl. 10.30-11.45 

Se fremsendte mail med bilag den 19. august 

2021. 

Der kan afgives høringssvar til brug for 

budgetseminaret den 8. og 9. september 

2021. 

 

Katrine orienterer om budgettet, hver center skal 
komme med forslag til besparelser som politikerne 
skal tage beslutning om. 
Katrine forklarede at pulje fra Staten efter 4 år 
indgår som bloktilskud og reelt fordeles til andre 
formål, men først efter en vurdering om puljen 
giver god mening at fortsætte med. 
Detaljer kan læses i det tilsendte materiale. 
Flere spareforslag kan få alvorlige konsekvenser 
Katrine orienterede om velfærdspulje som nu 
overgår til bloktilskud således  af ældreområdet 
mister 1,1 mill kr, Der er fremsat ønske om at disse 
penge stadig står til rådighed i det kommende 
budget, hele puljen på godt 6 mill  ønskes tilbage til 
området, i modsat fald forsvinder hele beløbet. 

3. Høringer  

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

31. august 2021 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til følgende 

sager: 

 

Knud orienterede om høringssvar, som rådet 

godkendte. Vi fremsender yderligere støtte til 

den redegørelse vedr. personale.  
 

 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/


 

2 

 

Dagsordenpunkt 04: Beslutning: godkendelse af 
aftale om intravenøs behandling af borgere i 
kommunalt  regi i Region Hovedstaden (sagsnr.: 
21/23858) Seniorrådets udtalelse:  

Seniorrådet er enig i Center for Sundhed og 
Omsorgs indstilling: ”at aftalen om IV-behandling i 
kommunalt  regi godkendes”. Vi er enig i Center 
for Sundhed og Omsorgs indstilling, fordi det har 
til formål at sikre borgeren mod  ubegrundede 
overgange eller unødvendige indlæggelser. Det 
overordnede ansvar for IV-behandlingen  forbliver 
hos sygehuslægen og borgeren skal lægefagligt 
være vurderet til at være egnet til at 
modtage  behandlingen i kommunalt regi og 
endelig være indstillet på, at IV-behandlingen 
fortsætter eller  færdiggøres i et sundhedscenter, 
sygeplejeklinik, midlertidig døgnplads eller eget 
hjem. Det er vigtigt for Seniorrådet, at de 
kommunale sygeplejerskes sygeplejefaglige 
kompetencer udvikles, så  borgeren og borgerens 
pårørende kan føle sig trygge ved IV-behandlingen 
i kommunalt regi. Seniorrådet ser gerne at 
borgeren får mest mulig indflydelse på, hvor 
borgerens IV-behandling foregår. Da  det fremgår 
af Center for Sundhed og Omsorgs redegørelse, at 
Helsingør Kommune skal bestræbe på at få  50 % 
af IV-behandlingsforløbene foretaget på 
kommunal sygeplejeklinik, vil borgerens ønske 
om  behandlingssted måske ikke altid blive 
imødekommet. Seniorrådet ønsker, at borgerens 
ønske om behandlingssted prioriteres højt af den 
kommunale sygepleje.  

 

Dagsordenpunkt 05: Beslutning: årsregnskab 
2020 plejehjemmet Bøgehøjgård (sagsnr.: 
21/17386) Seniorrådet tager årsregnskab 2020 for 
plejehjemmet Bøgehøjgård til efterretning med 
den bemærkning,  at vi noterer os, at 
handleplanen for afvikling af tidligere års 
merforbrug har kunnet overholdes i et år 
med  Corona. 
Budgetforslag 2022-2025 (katalog m.m. sendt 
med mail til Seniorrådet 19. august 2021) og 
”Økonomiaftale 2022 og Budgetforslag 2022-
2025” (fremlagt af borgmesteren på mødet den 
26. august  2021 på Rådhuset med kommunens 
råd) Seniorrådets udtalelse: Vedr. Direktionens 
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budgetvurdering – budget 2022-2025 Andelen af 
80+ årige borgere forventes at stige med ca. 
1.040 borgere i perioden 2021-2025. Andelen 
af  65-79 årige forventes kun at stige i samme 
periode med ca. 70 borgere. Det stigende antal 
ældre medfører  et betydeligt demografisk løft af 
ældreområdets budgetter. Hjemmeplejens 
budget reguleres årligt pga.  den forventede 
udvikling af antal visiterede timer. Udviklingen 
beregnes ud fra befolkningsprognosen og  den 
forventede modtagerandel og plejetyngde i de 
forskellige aldersgrupper. På budgettet 2022-
2025 er  der driftsønsker om udvidelse af 
plejeboligkapaciteten. Alene i budgettet for 2022-
2023 forventes  plejehjemsbehovet at øges med 
31 pladser1(ud over de vedtagne nye/genåbnede 
pladser).  Seniorrådet ser med stor tilfredshed på, 
at Helsingør Kommune løfter ældreområdets 
budgetter i  overensstemmelse med den 
forventede demografiske udvikling. Kommunens 
udgifter (netto 14,2∙106 kr.) i  2022 til 
demografiudvikling og velfærdsprioritering 
kompenseres af bloktilskud jævnfør 
årets  økonomiaftale mellem regeringen og KL.  
Vedr. Center for Sundhed og Omsorgs forslag til 
nye opgaver (driftsønsker), budget 2022-2025  
Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Sundhed 
og Omsorg forslag til nye opgaver (vist ovenfor) 
på  budgetområderne 619 og 620. 
Hvad særligt angår ø619-002, ”Bedre bemanding 
på ældreområdet i Helsingør Kommune – 
Hjemmeplejen,  plejehjem og midlertidige 
pladser” er det meget vigtigt for Seniorrådet, at 
der tilføres ældreområdet  6.840.000 kr. årligt fra 
og med 2022 og til og med 2025. Det er vigtigt for 
os, fordi driftsønsket er en  forudsætning for at 
bevare status quo: de samme ressourcer og det 
samme serviceniveau over for  borgerne på 
ældreområdet som de sidste fire år, hvor løftet af 
ældreområdet er blevet finansieret 
af  puljemidler fra Staten (Finansloven 2018) og 
fordelt til kommunerne vha. ældrenøglen. Da 
puljen fra og  med 2022 bliver omlagt til 
bloktilskud vil Helsingør Kommunes andel af 
puljen reduceres fra 6.840.000 kr.  til 5.700.000 
kr., og hvad der er yderst vigtigt at notere ikke 
automatisk tilfalde ældreområdet.  

 
1Scenarie 2 – inkl. sund aldring -2,24 år for 75+ årige 
Hvad særligt angår forslag ø621-004, 
”Sundhedshus: Udvikling af koncept for 
brugerinddragelse og løbende  brugerinddragelse i 
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Sundhedshuset” forstår Seniorrådet ikke, hvorfor vi 
ikke er blevet inddraget i en  løbende dialog om 
udviklingen af både byggeriet og processen med 
indhold og sundhedstilbud i  sundhedshuset.  
Vedr. Center for Sundhed og Omsorgs 
prioriteringskatalog, budget 2022 – 2025  
Seniorrådet har tidligere i høringssvar begrundet, 
hvorfor vi ikke kan gå ind for disse 
spareforslag.  Seniorrådet anerkender og kan fuldt 
ud tilslutte sig Center for Sundhed og Omsorgs 
beskrivelser af  ”Konsekvenser ved reduktion af 
serviceniveauet” som valide argumenter mod 
spareforslagenes realisation.  Center for Sundhed 
og Omsorg har på fineste måde beskrevet, at 
samtlige spareforslag vil have betydning  ikke alene 
for de borgere, der allerede er visiteret til de 
ydelser spareforslagene handler om, men også 
for  borgere, der i fremtiden får brug for ydelserne. 
Hvis spareforslagene vedtages, er den 
langsigtede  konsekvens i stærk modstrid med 
kommunens tidligere beslutning om, at tidlig 
indsats med opsporing og  forebyggelse. 
Forebyggelse er dyrt her og nu, men langsigtet den 
bedste løsning målt på kommunens  økonomi og 
borgerens livskvalitet. 
Servicereduktion på ældreområdet er en 
selvforstærkende proces, ikke alene fordi niveauet 
af den  borgerrettede service falder med 
konsekvens for borgerens funktionsevne og 
livskvalitet, men også fordi  det bliver vanskeligere 
at fastholde og rekruttere kvalificeret personale.  

 
 

4. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

 

 Økonomiudvalget (Carsten) 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget (alle) 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget (Jette og 

Mona) 

 Børne- og Uddannelsesudvalget (Mona) 

 Idræts- og Fritidsudvalget (Bjarne) 

 By-, Plan- og Miljøudvalget (Anne) 

 Kultur- og Turismeudvalget (Jens og Jeithi) 

 Nordgruppen (Carsten og Bjarne) 

 Regionsældrerådet (Carsten og Bjarne) 

 Tilgængelighedsrådet (Mona og Carsten) 

 Kostrådet (Anne) 

 Danske Ældreråd (Carsten, Bjarne og 

Knud) 

Orientering fra arbejdsgrupperne.  

Tilgængelighedsrådet: Carsten orienterede 

om ny belægning på stien omkring Kronborg 

og roste belægningen. 

 

Dansk Ældreråd: Carsten orienterede fra 

landsmødet, der er en forhøjelse af 

kontingentet. På mødet den 1.10 vil 

partiernes spidskandidater deltage, 

tilmelding nødvendigt til Ældresagen. 

 

5. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 7. september 

2021.  

● Mødet aflyst 
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Bør mødet aflyses? 

Der er ikke planlagt flere fællesmøder i denne 

periode. 

6. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 23. 

november 2021. 

● Orientering om Alzheimer i Helsingør 

Kommune 

7. Økonomi 

v/Knud 

Knud orienterede om økonomi 

8. IT Knud orienterede om IT 

9. Meddelelser 

 

 

10. Evt.  

11. Punkter til kommende møder ● Brainstorming på hvad Seniorrådet kunne 

deltage i af arrangementer mv.  

● Besøg på de forskellige plejehjem  

● Besøg af formand for Social- og 

Beskæftigelsesudvalget – hvad der 

berører Seniorrådet i forhold til udvalgets 

område.  

● Fællesmøde med Handicaprådet  

● Invitation til Boliggården og den 

kommunale administration; Hvordan er 

situationen omkring boliger til seniorer?  

● Orientering fra Kultur- og 

Turismeudvalget om fremtidens økonomi 

omkring frivillige og ældresegmentet.  

● Gennemgang af analyser på 

ældreområdet.  

 

 

Mødet slut:12.20  
 


