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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet mandag den 4. april 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: Vibeke Engelsborg 

 

Fraværende: Jette Lützhøft fra kl. 13.10 

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæster: pårørenderådgiver Helle Pedersen, direktør Stella Hansen, centerchef Trine Alstrup, IT-

support 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 7. og 21. marts 2022 

Godkendt begge referater 

1. Besøg af pårørenderådgiver Helle Peder-

sen 

Kl. 10.00-10.30 

Helle fortæller om pårørendearbejdet i Helsin-

gør Kommune. 

Helle fortalte om Rådgivning og støtte til på-

rørende via personlige samtaler, guppesam-

taler samt selvhjælpende grupper der består 

af ligestillede. Der vil fra rådgivers side være 

meres obs på andre ”hjælpegrupper” kirker 

m.v. Seniorrådet deltager gerne med kend-

skabet til pårørenderådgivningen. Seniorrå-

det efterlyser fokus på aflastningspladser for 

de syge borgere.  

Uddelt folder ”tilbud til dig som er pårø-

rende” 

2. Introduktion til Helsingør Kommune 

v/Stella Hansen 

Kl. 10.30-11.00 

 

Punkt fra velkomstmødet for nye seniorråds-

medlemmer – november 2021.  

Stella Hansen orienterede om behov for ple-

jehjemkapacitet, ældreboliger og seniorboli-

ger i Helsingør Kommune. 

Sundhuset – Regionsrepræsentant kan invi-

teres til møde med Seniorrådet. Seniorrådet 

ønsker en rundvisning i det nye Sundheds-

hus. 

Orientering om tilsyn på plejehjemmet Grøn-

nehave.  

 

Seniorrådet har fokus på Sekretariat bi-

stand/sekretær ved seniorrådsmøder, budget 

for seniorrådet, anselig tid til udfærdigelse af 

høringssvar og diætregulativet 

Stella Hansen følger op på manglende tilba-

gemelding på seniorrådets fremsendte bud-

get 

 

Stella Hansen fastholder den trufne beslut-

ning om at senriorrådet ikke får sekretærbi-

stand ved møderne. Seniorrådet ønsker at 

Stella Hansen vil undersøger om seniorrådet 

kan få en forsøgsordning med sekretærbi-

stand i seniorrådets møder.  
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3. Høringer  

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og Sund-

hedsudvalget bliver først publiceret den 29. 

marts 2022 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til følgende 

sager: 

 

6:  Proces for Værdighedspolitik 2023-

2026 - 22/9770 
Seniorrådet ser frem til temadrøftelsen om 

revidering af politik og handlingsplaner, og vi 

vil gerne også bidrage til processen frem til 

høring og godkendelse.  

 

8: Forslag til proces for tildeling af § 79-

puljen - 22/8926 

Seniorrådet deler bekymringen for, at for-

eningslivet generelt er hårdt ramt af frafald 

efter coronanedlukningerne, og at der kan 

være mangel på frivillige kræfter til at holde 

aktiviteterne i gang. 

Vi ser derfor med tilfredshed under dagsor-

denens punkt 7, at uforbrugte § 79-midler er 

overført til 2022. Til gengæld er der færre 

penge til aktiviteter, fordi en fjerdedel af for-

eningerne ikke har søgt. Det er vigtigt, at det 

ikke fører til nedsat budgettering for de kom-

mende år. 

Seniorrådet beder om at få administrationens 

forslag til fordeling tilskudsmidler til udtalelse 

inden godkendelsen i Omsorgs- og Sund-

hedsudvalget. 

 

9: Forslag til proces for tildeling af § 18 

tilskud - 22/10759 

Seniorrådet påskønner, at der med den nye 

organisering kommer samling på tildeling af 

støtte til det frivillige sociale arbejde på æld-

reområdet.  

Også her ønsker vi at få administrationens 

forslag til fordeling af tilskudsmidler i høring. 

 

11: Løn under SOSU-grundforløb - 

20/9822 

Seniorrådet støtter forslaget om elevløn til 

alle under SOSU-grundforløbet. 

Vi vil gerne være med til at tale faget op, og 

vi bakker op om ethvert motivationsfrem-

mende tiltag, der både kan tiltrække flere 

unge og fastholde dem, der bliver uddannet i 

faget. 

 

 

4. Besøg af IT-support 

Kl. 11.30-11.45 

IT-support kommer og viser hvordan I logger 

på kommunens gæstenet, idet Seniorrådets 

medlemmer har udfordringer med at forblive 

på gæstenettet. 

IT-support Jan Jacobsen var behjælpelig med 

at komme på Helsingør Kommunes internet 

Helsingør In-The-Air (Der skal logges på hver 

time) 

5. Nødkald på plejehjem 

v/Trine Alstrup 

Kl. 12.00-12.15 

Sagen drøftet 

Forskellige nødopkald på de 7 plejehjem-

mene.  

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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6. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget - alle 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget - alle 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget - Vibeke 

 Børne- og Uddannelsesudvalget - Jette 

 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen og Me-

rete 

 By-, Plan- og Trafikudvalget – Pernille og 

Jørgen 

 Kultur- og Turismeudvalget - Jens og Me-

rete 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget - Jør-

gen 

 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 

 

 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen: 

Kick-off møde vedr. landsundersøgelse om 

bevægelsespolitik. Helsingør ligger i forhold 

til andre kommuner. 

Center chef Rikke Reiter og Ida Helw invite-

res til et Seniorrådsmøde senere. 

 

By-, Plan- og Trafikudvalget – Pernille 

Møde afholdt i Toldkammeret 30/3-22 sam-

men med Faglige Seniorer og Ældresagen-

vedr. problemer med busnet i Helsingør. Der 

var ca 40 borgere mødt. Referat af mødet vil 

blive forlagt Omsorgs- og Sundhedsudvalget. 

 

Regionsældrerådet – Jens-Ole og Pernille 

Har været til møde 29. marts bla med tema 

om medicinering af ældre. 

 

Dansk Ældreråd. 9.og 10. maj Nyborg Strand 

Merete, Jens-Ole, Jens, Pernille, Jette, Jørgen 

Deltager. 

 

Kostrådet- Jette 

Seniorrådet mødes med Madhuset i foråret. 

Jette tager kontakt til Dorte Jørgensen fra 

madhuset. 

 

7. Invitation fra Socialdemokratiet vedr. del-

tagelse i offentlig debatmøde den 26.4. 

kl. 19. Hvem skal repræsentere Seniorrå-

det? 

v/Jens-Ole 

Jørgen Busch repræsenterer Seniorrådet i 

Laden på Vapnagård 

8. Hvordan klarer vi samarbejdet med Nord-

gruppen bedst muligt? 

v/Jens-Ole 

Punktet udgår og skal ikke på dagsordenen 

mere. 

9. Drøftelse af samarbejdsform internt i Se-

niorrådet samt strategi vedr. arrange-

ment af offentlige møder 

v/Jens-Ole 

Punktet udsættes til næste møde 

10. Ny Seniorguide 

v/Jens-Ole 

Seniorguiden ønskes elektronisk og trykt   

Punktet tages op ved næste møde 

11. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 13. september 

2022.  

 Afventer 

12. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og Sundhedsud-

valget samt centerchef for Center for 

Sundhed og Omsorg den 9. december 

2022 

Afventer 

13. Økonomi 

v/Merete 

Merete undersøger div avisabon. 

 

14. IT  

15. Meddelelser  

16. Evt. Omsorgs/Ældretandplejen Kim Ekstrand invi-

teres til næste Seniorrådsmøde  
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17. Punkter til kommende møder  Midler afsat til ældreomsorg i kommu-

nerne 

 Borgerrådgiver inviteres  

 

Mødet slut:14.15  
 


