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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 7. marts 2022, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Det Røde Værelse 

 

Deltagere: Doris Dahl Hansen, Jens Kirkegaard, Jens-Ole Andersen, Jette Lützhøft, Jørgen Busch, 

Merete Haugaard, Mona Westermann, Pernille Hermann og Vibeke Engelsborg 

 

Afbud:  

 

Fraværende: Jørgen Busch fra kl.11.35 

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæster: 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 7. februar 2022 

Godkendt 

1. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

1. marts 2022 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til følgende 

sager: 

 

Høringssvar  

By-, Plan- og Trafikudvalget 

Punkt 5: Beslutning: Mulighed for tilvalg af 

elektriske ramper i nyt udbud for busser 

Høringssvar fremsendes til Helsingør 

Dagblad, Fr.Borg Amts Avis m.fl 

Seniorrådet anbefaler enhver fysisk 

indretning, der gør det lettere for 

handicappede og dårligt gående at benytte 

det almindelige busnet – særligt nu, da der 

ikke længere er særlige servicebusruter. 

Ramperne vil være et godt supplement til 

bussernes hæve-sænkefunktion og lave ind- 

og udstigning – lige som nogle tog har 

elektriske trinbræt ud til perronen. Det ville 

ingen vel spare væk i dag, selv om det 

koster ekstra.Med elektriske ramper vil flere 

desuden kunne benytte bybusserne i stedet 

for Flextrafik og derved spare både sig selv 

og kommunen for en del af merudgiften.Vi 

benytter lejligheden til også at vedlægge et 

bidrag til udvalgets evaluering af det nye 

busnet. 

 

Input fra Seniorrådet til første 

evaluering af det nye busnet 

Vi hører fra flere sider, at der er stor 

utryghed og ærgrelse blandt ældre, som har 

svært ved at navigere med de mange 

ændringer. Nogle giver helt op på forhånd, 

andre kender ikke til deres muligheder med 

Flextrafik og Flex Handicap, og så er der 

prisen, hvis man ikke kan klare de 

almindelige busser. 

Helt overordnet er det uheldigt,  

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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- at servicebusserne er nedlagt 

samtidig med, at taksten for Flextur 

er sat op til 60 kr. i Helsingør by 

- at de detaljerede oversigtskort på 

stoppestederne er afskaffet – og 

heller ikke findes på nettet 

- at al detaljeret information om det 

nye busnet er digital. 

Centerrådet på Aktivitetscentret Hamlet 

oplyser, at flere tidligere brugere har meldt 

sig ud, fordi de ikke længere kan klare 

transporten. Det kalder på individuel hjælp, 

information og måske nye kreative løsninger. 

Problemet er ikke kun, at servicebussen er 

nedlagt. Samtidig er stoppestedet ved 

Danserindebrønden flyttet hen til 

Kulturværftet, så der nu er 333 meters gang 

til Hamlet. Til Grønnehave Station er der lidt 

over 200 meter – plus gangafstanden ved 

omstigning fra Hornbækbanen til busserne, 

cirka 200 meter.Til brug for udvalgets første 

evaluering af det nye busnet påpeger vi 

desuden følgende alvorlige mangler:Der 

mangler busforbindelse mellem det gamle og 

det nye Espergærde. Oasen kan have samme 

problem som Hamlet. Og uden 

servicebusserne har ældre pårørende fået 

sværere ved at besøge plejehjemmene 

Strandhøj og Montebello.Der er kun 

stoppested i den ene retning ud for Kulturhus 

Syd, Laden og børneinstitutionerne på 

Vapnagård – hen til stoppestedet ved 

Helsingør Gymnasium skal man gå cirka 240 

meter ekstra, enten ved at skrå over p-

pladserne eller ad den øde sti neden for 

vejen. Der mangler busforbindelse fra det 

meste af byen til det nuværende 

sundhedshus i Murergade, fordi busserne 

ikke længere kører i ring omkring bykernen 

på udturen. Gangafstanden til 

stoppestederne på Kronborgvej og 

Kongevejen er cirka 400 meter.Det er de 

svageste ældre, der bliver berørt af disse 

mangler – herunder især dem, der kæmper 

for at klare sig selv og holde sig i gang med 

et aktivt og udadvendt liv. Derfor mener vi 

også, at det er nødvendigt at tage 

problemerne alvorligt og finde løsninger. Vi 

foreslår derfor 

- Borgermøder i Helsingør og 

Espergærde med både generel 

information, åben debat og mulighed 

for at få hjælp til personlige 

rejseplaner – eller til visitation til 

kørselsordninger. 



 

3 

 

- Fremstilling af trykte oversigtskort 

(A4 og A3) samt trykte køreplaner til 

udlevering på møderne samt på 

biblioteker og aktivitetscentre. 

Vi beder samtidig udvalget om at overveje 

visitation til et særligt 3-zoners 

pensionistkort til Flextur – for dem, der hidtil 

har været afhængige af servicebussen. De 

færreste har råd til at betale hverken 96 eller 

120 kroner hver gang, de skal på indkøb, til 

behandling eller i aktivitetscentret. Det er 

investering i sundhed og livskvalitet. 

 

 

Omsorg- og Sundhedsudvalget: 

4: Orientering Punkt 

Tilsyn på Ældreområdet 2021 

Seniorrådet har vanskeligt ved at forholde 

sig til materialet med få dages varsel og 

uden faglig sparring fra administrationen. 

Det er umiddelbart bekymrende, at den 

faglige kvalitet flere steder kun vurderes som 

”nogenlunde tilfredsstillende” – men 

glædeligt, at der også er fremgang at 

spore.Sagen giver Seniorrådet anledning til 

at bede om hjælp til at forbedre processerne 

omkring disse ”tunge” og tilbagevendende 

sager på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets 

område, så vi løbende kan fokusere vores 

indsats – gerne sammen med 

udvalgsmedlemmerne.Generelt opfordrer vi 

til at indføre pårørenderåd på alle plejehjem 

- eller endnu bedre: bruger- og 

pårørendevalgte bestyrelser, som også kan 

arbejde mere langsigtet.  

 

 

Punkt 5: Beslutning: Politik for tilsyn på 

sundheds- og ældreområdet 

Seniorrådet vil gerne inddrages i det 

forestående arbejde med at tilpasse 

kommunens egne politikker, 

kvalitetsstandarder og andre retningslinjer til 

en kommende ny ældrelov. Vi beder om at 

blive involveret helt fra starten, så vi får den 

nødvendige indsigt til at kunne bistå med 

borgerinvolveringen og levere relevante 

høringssvar.Tilsynspolitikken er løbende 

behandlet i det gamle Seniorråd, og vi ser 

ikke, at der bliver lagt op til ændringer her 

og nu.  

 

2. Rådighedsbeløb til Seniorrådet 

v/Jens-Ole og Merete 

Merete har været til møde med Kim fra 

regnskabsafd. Seniorrådet har fået tildelt kr. 

113.000. Merete udfærdiger budget og 

kassebog 
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3. Midler afsat til ældreomsorg i 

kommunerne 

v/Jette 

Hvordan udmønter de afsatte midler til 

kommunerne sig i Helsingør Kommune i 

forhold til, at der er foretaget 

rammebesparelser i 2022?  

Ønskes drøftet med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 5. april 2022. 

4. Fremmødevalg 

v/Jens-Ole 

Hvor og hvem gør noget hvornår? 

 

Drøftet 

Pernille kontakter Dansk Ældreråd 

5. Implementering af mitId til erstatning for 

NemID 

v/Jens-Ole 

Foranlediget af leder i Kristeligt Dagblad finder 

jeg det nyttigt, at vi adresserer dette 

anliggende. Kristeligt Dagblad frygter, at 60+’ 

ere kan få problemer med bank, dk.sundhed, 

skat m.m.  

Kommunalforvaltningen har en opgave med at 

bistå mindre it-sagkyndige, så der ikke mistes 

momentum. 

Kan være en stor udfordring for ældre 

borgere – punktet drøftet 

6. Indbydelse til dialogmøde om ny ældrelov 

v/Jens-Ole 

Danske Ældreråd har inviteret formænd for 

Seniorråd/Ældreråd til en drøftelse af hvordan 

formænd og rådene ser på mulighederne for at 

skabe større værdighed og selvbestemmelse i 

ældreplejen og hvordan en ny ældrelov skal 

understøtte det. 

 

Mødet afholdes onsdag den 2. marts 2022 i 

Ringsted. 

 

Jens-Ole har aftalt med Pernille, at hun 

deltager. 

 

Rådet bedes overveje hvad Pernille skal tage 

med af inspiration til mødet med Danske 

Ældreråd. 

 

Pernille orienterede om mødet der har været 

afholdt 

Der fremsendes plancher til Seniorrådet fra 

mødet 

 

 

7. Lokaler til Seniorrådets møder i 2022 

v/Jens-Ole 

Jævnfør Lenes tilbagemelding på 

lokalesituationen 

Seniorrådet vil meget gerne afholde møder i 

lokalet mod gaden/til gården Stengade 72 

når det er muligt  

8. Møde den 22. marts 2022 med Faglige 

Seniorer 

v/Jens-Ole 

Jens-Ole orienterede om forventningerne til 

mødet 

9. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget - alle 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget - alle 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget - Vibeke 

 Børne- og Uddannelsesudvalget - alle 

 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen og 

Merete 

 

 

 

 

 

 

Børne-og Uddannelsesudvalget, alle 
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 By-, Plan- og Trafikudvalget – Pernille og 

Jørgen 

 Kultur- og Turismeudvalget - Jens og 

Merete 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget - 

Jørgen 

 Nordgruppen – Pernille, Vibeke og Jørgen 

 Regionsældrerådet – Jens-Ole og Pernille 

 Tilgængelighedsrådet – Mona og Doris 

 Danske Ældreråd – Jens-Ole, Pernille og 

Merete 

 Kostrådet – Jette og Vibeke 

By,-Pan- og Trafikudvalget: Store problemer 

for nogle af brugerne på Hamlet med 

bustransport og busplaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostrådet skal være fast punkt  

 

10. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 5. april 2022.  

 Status Nødberedskabet i hjemmeplejen 

 Toiletforhold 

 Status busplaner 

 Brug af Konsulentbistand i Helsingør 

Kommune 

 Status Sundhedshuset 

 Midler afsat til ældreomsorg i 

kommunerne  

  

11. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 9. 

december 2022 

 

12. Økonomi 

v/Merete 

 

Se punkt 2. 

13. Orientering om indkøb af IT-udstyr til 

Seniorrådet 

v/Jens-Ole og Merete 

Merete indsender til Lene oversigt på pc-

udstyr som er indkøbt til Seniorrådet 

14. Meddelelser 

 

Merete orienterede om Temadag for nye 

medlemmer af Seniorrådet 

Plancher fra mødet er dd fremsendt til 

Seniorrådet 

 

Seniorboliger drøftet 

 

15. Evt.  

16. Punkter til kommende møder  Besøg af pårørenderådgiver Helle 

Pedersen (den 4. april 2022) 

 Hæfte Seniorguide” v/Jørgen 

 Ny borgerrådgiver inviteres når denne 

ansættes. Ansøgningsfrist 23.feb. 2022 

 

Mødet slut:13.10  
 


