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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet fredag den 7. maj 2021, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: mødet afholdes i Stengade 72, til gården 

 

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

Kirkegaard, Knud Rosted og Per Thordal 

 

Afbud: Mona Westermann, Jeithi Lilhammer-Karlsen 

 

Fraværende:  

 

Referent: Jette Lützhøft/Mona Westermann 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 12. april 2021 

 

Godkendt 

1. Valg til Seniorråd 

v/Carsten 

 

v/Elizabeth Fredskilde 
Carsten oplyste at fire var til samtale ud af et 
ansøgerfelt på 25 
Kort præsentation Elizabeth har en bred erfaring 
med bl.a. projektledelse og ældreomsorg ligeledes 
som sekretær for Ældreråd og Handicapråd 
Lige nu undersøges muligheden for fremmødevalg 
og Elizabeth har kontakt til Danske Ældreråd 
Elizabeth har lavet en liste over Seniorrådet 
aktiviteter i den forgangne periode 

 

2. Høringer  

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

4. maj 2021 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Dagsordenpunkt 02: Beslutning: månedlig rapportering 

på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer 

(sagsnr.: 21/11277) 

Seniorrådets udtalelse:   

1,1 myndigheden: Under udskydelsen af udviklingen i 

2021 finder Seniorrådet det betænkeligt at udskyde 

kompetenceløft til sundhedspersonale. Det er netop 

sundhedspersonalets kompetencer, der har været sået 

tvivl om i den lokale presse. 

Dagsordenpunkt 04: Beslutning: omlægning af 

finansiering af kandidater fra jobcenteret til 

grundforløb til SOSU-uddannelserne (sagsnr.: 

21/13966) 

Seniorrådets udtalelse:   

Seniorrådet kan tilslutte sig Center for Job, 

Borgerservice og Teknologi og Center for Sundhed og 

Omsorgs indstilling (indstilling 1) om, at det besluttes at 

den nye model for finansiering af grundforløbet på 26 

uger anvendes i 2021. 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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Seniorrådet er af den opfattelse, at den nye model for 

finansieringen af grunduddannelsen rummer væsentlige 

fordele for borgeren, hvor vi mener, at den tryghed det 

giver at have et ansættelsesforhold som elev, inden 

start på grundforløbet må være af stor betydning for 

borgerens uddannelsesvalg. Endvidere muliggør 

anvendelsen af den nye model, at ledige med lang 

ledighed bag sig nu har mulighed for at komme i 

virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud inden 

for deres fulde ledighedsperiode. 

Seniorrådet kan også tilslutte sig Center for Job, 

Borgerservice og Teknologi og Center for Sundhed og 

Omsorgs indstilling (indstilling 2) om, at det godkendes, 

at der udarbejdes et samlet budgetønske om en styrket 

rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever til brug for 

budgetforhandlingerne. 

Seniorrådet har i hele sin funktionsperiode været meget 

opmærksom på vigtigheden af at styrke rekrutteringen 

af SOSU-elever og fastholde dem i uddannelsen. I 

indstilling 2 stiller de to Centre et fælles forslag om, at 

kandidaterne til SOSU-området fra jobcenteret 

fremadrettet ansættes i fire måneder i et ufaglært job i 

en af Helsingør Kommunes institutioner i stedet for at 

komme i løntilskud i de fire måneder (inden de starter 

på grunduddannelsen). Dette forslag kan vi i Seniorrådet 

tilslutte os med samme begrundelser, som vi har til at 

tilslutte os indstilling 1. I indstilling 2 stiller Center for 

Omsorg og Sundhed endvidere et forslag om at ansætte 

en fastholdelseskonsulent, der kan støtte SOSU-

eleverne under deres uddannelsesforløb ved at hjælpe 

eleverne med at fokusere på læring. Seniorrådet har 

ingen indvendinger mod, at Center for Omsorg og 

Sundhed godkender, at der udarbejdes et budgetønske 

om ansættelse af en fastholdelseskonsulent, men 

påpeger at det kan blive vanskeligt at måle og vurdere 

virkningen af de enkelte elementer i de to indstillinger 

(”ny model for finansiering af grunduddannelsen”, 

”ansættelse i 4 måneder i et ufaglært job i en af 

Helsingør Kommunes institutioner” og 

”fastholdelseskonsulent”), hvis alle tre elementer  eller 

de to sidst nævnte elementer igangsættes samtidigt 

eller inden for en kort tidsperiode.  

Dagsordenpunkt 05: Beslutning: årsregnskab 2020 

plejehjemmet Birkebo (sagsnr.: 21/10407) 

Seniorrådets udtalelse:   
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Seniorrådet tager Center for Sundhed og Omsorgs 

indstilling til efterretning. 

3. 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) 

Carsten oplyser at den person der styrer 
hjemmesiden stopper pr 1, januar - indtil videre 
ligger det stille 
Seniorliv har efterspurgt emner fra Seniorrådet 
 
Forslag om at ansøge fonde kan ikke lade sig gøre 
eftersom Seniorrådet ikke er en forening. 
Vi gennemgik høringer som udmøntes i svar senere 
Høringssvar pkt 4-5 og tøjvask andet sendes videre 
til Knud 
 
Carsten orienterede om invitation af Marlene 
Harpsøe 
Anne fremførte vanskeligheder for brugere af 
rollator ved ud- og indstigning af tog pga for stor 
afstand mellem tog og perron 
Carsten og Anne var til møde vedr 
tilgængelighedsrådet om fremkommelighed og 
markerede overgange bl.a ved Sundhedshuset og 
Politiet 

4. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 11. maj 2021 

Er formentlig udsat til tirsdag d 8/6 kl 17.30 på 
Socialforvaltningen 
Vi skal skrive til Carsten hvad der skal drøftes på 
mødet 
 
Hvis der er kommentarer fra udvalget vedr. 
Ældreplejen i Helsingør Kommune, skal det skrives 
til Carsten/Knud senest den 20.maj 

 

 

 

5. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 1. juni 

2021. 

 

● Økonomiens rolle i den politiske proces 

med henblik på udvalgsarbejdet.  

● Valg til Seniorråd. Afholdes sammen sted 

og tid, som til kommunevalget i 

november 2021  

● Orientering om ældreplejen 

● Dosedispensering af medicin til borgere.  

● Prisliste oversigt på plejehjemsboliger.  

     Orientering om Alzheimer i Helsingør 

Kommune 

6. Økonomi 

v/Knud 

 

Kort orientering fra kasseren bl.a vedr negativ rente 
betaling 
 

 

7. IT 

 

Vi undersøger om Jumbo er en kommende 
leverandør 

8. Meddelelser 

 

 

9. Evt. 

 

Frokost for Seniorrådet efter næste møde d 

7.juni 

10. 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 
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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 Kulturudvalget om 

fremtidens økonomi omkring frivillige og 

ældresegmentet.  

● Gennemgang af analyser på 

ældreområdet.  

 

 

 

Mødet slut:11.50  
 


