Den 2. juni 2019
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse,
Økonomiudvalget og Byrådet,
Halsnæs Kommune.

Ældrerådet har på sit møde den 02.06.2019 behandlet dagsordenen til mødet i Udvalget for
Sundehed og Forebyggelse den 03.06.2019 og fremsender hermed Høringssvar/ bemærkninger til
Pkt. 145 – Pkt. 147 og Pkt. 150
Pkt. 145 – Endelig Godkendelse af Sundhedsaftale
I Halsnæs Ældreråd har vi ikke tidligere gået aktivt ind i forslaget til Sundhedsaftale, men da
Ældrerådene både på landsplan og i Region Hovedstaden opfordres til gå ind på dette område – ud
fra hele den omlægning, der ligger på Sundhedsområdet - er vi i Ældrerådet enige om, at vi
fremover vil betragte dette som en af vores opgaver. Men for nuværende har vi ikke nok fagligt
indblik, til at komme med en kvalificeret anbefaling til politikerne. Men vi vil dog anbefale, at
Halsnæs Kommune fremover vil fokusere og arbejde mere for, at forebyggelse får en større
prioritering i Sundhedsaftalerne – det gælder både for de nuværende syge borgere, men også for
de raske udsatte borgere. Det vil være af stor betydning for de ældre borgeres sundhedstilstand
fremover.
Pkt. 147 – Handleplan 2019-20 på voksenområdet
Ældrerådet er bekymret over, at handleplanen forudsætter en besparelse på Kr. 3.378.000, som
man beskriver som effektivisering. Der er i dette beløb regnet med en udvidelse af
administrationsbudgettet på kr. 500.000. Det vil sige, at man allerede nu udvider
medarbejderstaben med 1 person mere.
Derudover vil vi fraråde oprettelse af et senior-bofællesskab på Gasværksvej i Hundested.
Begrundelsen i forslaget er, at det skal være med til at sikre, at borgerne kan bo selv i deres egen
bolig længst mulig med forventning om, at botilbud/ plejecenterplads vil kunne udskydes.
Her vil vi meget tydeligt gøre opmærksom på, at disse Ældrereboliger for flere år siden blev
kategoriseret som uegnet til ældreboliger, hvorfor de overgik til bolig for yngre borgere med
psykiske problemer. De er alt for små, døråbningerne for smalle , og i de fleste soveværelser er det
ikke muligt at have en seng med friplads på begge sider, som det kræves, hvis borgere i perioder
skal have hjælp af hjemmeplejen. Det vil kræve store økonomiske ressourcer, at ombygge de nu
eksisterende boliger om til Ældrevenlige boliger med de krav, der i dag stilles. Det vil kræve en

halvvering af boligerne, og det vil så betyde, at man ikke mere kan bruge de nuværende boliger til
yngre borgere med psykiske problemer.
Hvis tanken er, at man vil inddrage den grund, der ligger ubebygget hen på venstre side før
Ældreboligerne, vil vi for en ordens skyld gøre opmærksom på, at denne del af området ikke er
bebygget, idet den er forurenet efter, at der tidligere har ligget et gasværk.
På dette grundlag anbefaler Ældrerådet, at man ikke godkender denne del af planen før der
foreligger et mere gennemarbejdet forslag, som tager højde for de problematikker, der her er
frembragt, så forslaget ikke bliver uhensigtsmæssigt dyrt på grund af uforudsete problemer.
Pkt. 150 – Udflytning af Sundhedshuset
Ældrerådet har tidligere afgivet høringssvar til udflytningen af de forskellige enheder. Disse er
afgivet ud fra, hvad der synes at være til gavn for vores ældre borgere.
Vi vil påpege, at ændringerne blev foreslået indført lynhurtigt, og nogle endda på mangelfuld
involvering af medarbejdergrupperne, hvor det viste sig, at det kun var lederne, der havde givet
tilkendegivelser. Og nu kan man altså konstatere, at man ikke engang havde undersøgt de
bygningsmæssige tilstande samt faciliteternes brugbarhed til de enkelte enheder. Ældrerådet er
derfor yderst kritisk over for den proces, der har fundet sted, og vi anbefaler derfor, at politikerne
fremover er mere kritiske og stiller krav om mere seriøst gennemarbejdede forslag, inden man
giver grønt lys for nye planer. Denne mangelfulde bygningsmæssige analyse vil kræve ekstra
økonomiske ressourcer, og man kan frygte, at udbedringerne – på grund af kommunens
økonomiske situation – bliver de billigst mulige løsninger, som så medfører yderligere udbedringer
inden for en kort tidsperiode. Det tilgodeser ikke vore hverken ældre eller yngre borgere.
Det samme problematik har jo gjort sig gældende for etableringen af aktivitetscentret i
Hundested.

På vegne af Ældrerådet
Poula Thrane
Formand

