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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat fra møde i Seniorrådet mandag den 10. oktober 2022, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

Deltagere: Jens Kirkegaard, Jens-Ole Andersen, Jette Lützhøft, Jørgen Busch, Merete Haugaard, 

Mona Westermann, Pernille Hermann, og Vibeke Engelsborg 

 

Afbud: Henrik Malmgreen 

 

Fraværende:  

 

Referent: Trine Alstrup 

 

Gæster: Kim Sørensen og Emilie Egholm Hansen, Center for Økonomi og Ejendomme 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra 

den 12. september 2022 

Godkendt Punkt 3A tilført dagsordenen. 

 

Mona Westermann gjorde opmærksom på, at 

hun også deltog i mødet med faglige seniorer 

i Hillerød. Bemærkningen skal føres til det 

seneste referat. 

1. Den demografiske model i forhold til 

budgetlægning 

v/Kim Sørensen og Emilie Egholm Hansen 

Kl. 10.00-10.30 

 

Kim og Emilie tager udgangspunkt i de 2 

budgetnotater: 

 

1. Fremtidig plejeboligkapacitet 

2. Budget til hjemmepleje 2023-2026 

Kim fortalte om plejeboliger og midlertidige 

pladser. Der bliver årligt udarbejdet en 

fremskrivning af plejeboligbehov ud fra den 

fremtidige demografi. Der bliver taget 

udgangspunkt i demografiberegningen – se 

vedhæftede bilag.  

 

Det ser ud til, at der er kommer flere enlige 

borgere i fremtiden. Der åbner et nyt 

friplejehjem med 58 pladser. Samtidig åbner 

der 11 plejehjemspladser på Hornbækhave, 

når deres midlertidig pladser flytter til 

sundhedshuset. 

 

Ventelisten til plejehjem er stigende. På 

baggrund af udviklingen i befolkningen går 

man ind og ser på hvor mange 

plejehjemspladser man vil mangle. Fra 2027 

vil man mangle pladser i kommunen. 

 

Emilie fortalte om hjemmeplejen. 1,6 procent 

stigning over 65 år og 5 procent over 80 år.  

 

Hjemmeplejen kommer til at modtage flere 

borgere, men plejetyngden stiger ikke ifølge 

prognoserne. 

2. Orientering om budget 2023-2026 

Kl. 10.30-10.40 

v/Trine 

 

Budgetforslaget blev drøftet, herunder 

specielt besparelsen på rengøring. 

Seniorrådet påpeger, at de synes, at det er 

bekymrende, at der spares på rengøring.  
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Jørgen Buch fremlagde høringssvaret fra 

Center for sundhed og Omsorgs Cener-MED. 

Seniorrådet var enige i med-udvalgets svar. 

3. Høringer  

Kl. 10.40-11.10 

 

Bemærk, dagsorden til Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget bliver først publiceret den 

4. oktober 2022 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet ønsker at afgive høring til følgende 

sager: 

 

Høringssvar 

Seniorrådet ønsker at afgive høringssvar til:  

 

Nedlæggelse af Byrumspuljen 

NYT- Movias udbud A21 giver mulighed for 

besparelser på bus-budgettet. 

 

Reduktion af Idræts- og Fritidsudvalgets 

tilskudspulje  

Pernille udarbejder høringssvar og sender 

senest klokken 15.00. til Lene Maria. 

 

Til OSU-mødet den 11. oktober  

Udvalget giver høringssvar til følgende:  

 

Tværfaglig rehabiliteringsteam - anbefales af 

seniorrådet.  

 

Fællesskab for ældre på kommunens 

plejehjem. 

 

Jens Kirkegaard oplyste, at lokalradioen 

gerne vil hjælpe med at sprede budskabet 

om åbne plejehjem. 

3A Profilering specielt seniorguiden Seniorrådet har kun fået meget få annoncer 

ind, så guiden bliver meget tynd. Pernille 

foreslog, at der udarbejdes en lille folder, 

som også bliver elektronisk og en 

hjemmeside, hvor folderen kan lægges. 

Alternativt kan man købe flere sider hos 

firmaet.  

 

Udvalget ønsker ikke at købe flere sider. 

  

Mona Westermann og Jette Lützhøft ønsker 

ikke at støtte oprettelse af en hjemmeside.  

4. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

Kl. 11.10-11.25 

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget - alle 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget - alle 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget - Vibeke 

 Børne- og Uddannelsesudvalget - Jette 

 Idræts- og Fritidsudvalget – Jørgen og 

Henrik 

 By-, Plan- og Trafikudvalget – Pernille og 

Jørgen 

 Kultur- og Turismeudvalget - Jens og 

Merete 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget – 

Jørgen og Henrik 

 Nordgruppen – Pernille, Vibeke og Jørgen 

 Regionsældrerådet – Jens-Ole og Pernille 

 Tilgængelighedsrådet – Mona og Pernille 

By-, plan- og trafikudvalget 

Seniorrådet har ikke fået tilbagemelding fra 

Jonas Kyhl.  

 

Kultur og Turismeudvalget 

Jens vil sammen med Pernille ansøge 

kunstfonden om at lave toiletter som 

skulpturer.  

 

Nordgruppen 

Der var oplæg om det nye sundhedshus fra 

Hanne fra regionen og Hanne fra Helsingør 

Kommune. Rigtig godt oplæg, som alle var 

glade for.  

 

Danske Ældreråd 

Har været i Middelfart og hørt om demografi. 

Det var et rigtig godt kursus, hvor man blev 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
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 Danske Ældreråd – Jens-Ole, Pernille og 

Merete 

 Kostrådet – Jette og Vibeke 

sat ind i hvordan en kommunes økonomi er 

sat sammen på ældreområdet.  

 

Danske Ældreråd 

Jens-Ole har været til møde med de andre 

ældreråd i DK og Norden. Mødet var i 

Stockholm. 

 

Kostrådet 

Det Danske Madhus er solgt til et andet firma 

”Appetitus”. Kostrådet har ikke planlagt flere 

møder.  

 

Seniorrådet vil gerne vide om Kostrådet 

bibeholdes.  

 

Pernille foreslår, at der arrangeres et 

dansearrangement.  

 

Der er også forslag om IT- cafeer.  

5. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget den 11. april 2023.  

Kl. 11.25-11.30 

Afventer. 

6. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget samt centerchef for 

Center for Sundhed og Omsorg den 9. 

december 2022 

Kl. 11.30-11.35 

 Redegørelse for Hamlet, herunder 

boliger, aktivitetscenter og caféen. 

 Status på cafedrift/ aktivitet under §79 

på plejehjem. 

 Beredskab i forhold til covid.  

7. Økonomi 

v/Merete 

Kl. 11.35-11.55 

Der er udarbejdet budgetforslag for 2023 for 

Seniorrådet. 

Der blev udleveret et budgetforslag for 

Seniorrådet for 2023. 

 

Merete gennemgik budgettet.  

 

Det blev aftalt, at Pernille får et abonnement 

til Frederiksborg Amts Avis, så hun kan 

informere de andre, hvis der er noget 

interessant den vej. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

Der søges om 167.400 kr. til næste år. 

 

Bilag: Budget 2023 

8. Opfølgning på igangværende sager 

Kl. 11.55-12.10 

Toiletterne på Nordhavnen og på 

Snekkersten er åbne hele året.   

9. Meddelelser 

Kl. 12.10-12.25 

 

Attendo Friplejehjem vil gerne have 3 

medlemmer fra Seniorrådet i en følgegruppe.  

 

Mona, Jette og Merete blev valgt til 

følgegruppen.  

10. Evt. 

Kl. 12.25-12.30 

Rådet vil gerne have tilsynsrapporterne så 

hurtigt som muligt. (BDO mm). 

11. Punkter til kommende møder 

Kl. 12.30-12.40 

 Midler afsat til ældreomsorg i 

kommunerne 

 Borgerrådgiver inviteres. 
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Mødet slut:13.00  
 


