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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Refert for ekstraordinært møde i Seniorrådet mandag den 29. november 2021, kl. 10.00-

11.30 

 

Sted: Rådhuset, Det Blå Værelse 

 

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

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

 

Afbud: Jeithi Lilhammer-Karlsen, Anne Lassen 

 

Fraværende: Jens Kirkegaard 

 

Gæst: Katrine Rosholt Bremholm 

 

Referent: Mona Westermann 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden for mødet den 

29. november 2021 

 

1. Besparelse budget 2022-2025 

v/Katrine Rosholt Bremholm 

Indledning 

Formålet med denne sag, er at give mulighed 

for at medarbejderrepræsentanterne kan 

fremkomme med synspunkter og forslag til de 

forslag, som indgår i rammebesparelseskatalo-

get, som økonomiudvalget skal behandle på et 

ekstraordinært møde den 7. december og by-

rådet den 20. december. 

Relation til vision og tværgående politik-

ker 

Budgetaftalen for 2022-2025. 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog den 11. oktober budgettet for 

2022-2025, hvori der ligger en rammebespa-

relse på 14 mio. kr. i 2022 som stiger til 20,75 

mio. kr. i 2023 og frem. 

 

Budgetforligspartierne har aftalt, at rammebe-

sparelsen skal udmøntes af Byrådet den 20. 

december 2021, og har i den forbindelse bedt 

om, at der udarbejdes et katalog med opgaver 

og aktiviteter, som ikke er lovbundne. Katalo-

get danner udgangspunkt for, hvorledes ram-

mebesparelsen udmøntes. 

Økonomi/Personaleforhold 

Der henvises til det vedlagte bilag. 

Kim, Pia og Frederikke mødte da Katrine R 

Bremholm var sygemeldt. 

Konto 619 blev gennemgået og drøftet samt 

enkelte andre konti som vedr. ældre borgere 

i Helsingør. 

 
Høringssvar til Økonomiudvalget 

Mødedato: 7. december 2021 

Behandling af katalog over implementering af ramme-

besparelser 

 

Seniorrådets udtalelse:   

Seniorrådet tager katalog over implemente-

ring af rammebesparelser til efterretning. 

Seniorrådet har på mødet i dag besluttet at 

fremsende høringssvar til Økonomiudvalgets 

forslag til besparelser, der besluttes på Øko-

nomiudvalgets møde den 7. december. Vi 

regner med at modtage Økonomiudvalgets 

forslag til besparelser onsdag den 8. decem-

ber og fremsender vores høringssvar til By-

rådet inden fredag den 17. december kl. 

08.00. 

Helsingør den 29. november 2021 
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Kommunikation/Høring/Borgerinddra-

gelse 

Frist for indsendelse af bemærkninger er man-

dag den 6. december kl. 10.00 til Lene Ma-

ria Nielsen, lni55@helsingor.dk  

 

Tirsdag den 7. december afholdes ekstraordi-

nært møde i Økonomiudvalget, hvor udvalget 

peger på de besparelser, som de mener skal 

gennemføres. 

 

Herefter modtager Seniorrådet Økonomiudval-

gets forslag, som de har mulighed for at kom-

menterer på senest fredag den 17. decem-

ber kl. 08.00. Høringssvar skal fremsendes til 

Lene Maria Nielsen på so@helsingor.dk 

 

Mandag den 20. december kl 16.00 træffer by-

rådet endelig beslutning om besparelser. 

Indstilling 

Det indstilles, 

 

at Seniorrådet fremkommer med de eventu-

elle synspunkter og forslag, som rammebespa-

relseskataloget giver anledning til. 

 

Bilag: 

Oversigt over katalog til implementering af 

rammebesparelser 

Katalog over implementering af rammebespa-

relser. 

2. Meddelelser 

 

Næste møde mandag d 6.dec kl 9.30 

3. Evt.  

  Mødet slut:11.30 
 


