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Helsinge / Gilleleje. Torsdag, 8. september 2022 
 
 

 

Gribskov Kommune – Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 
 

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE BUDGET 2023-2026 
 

Jfr. Sag: 00.30.00-S00-19-22 - Skr. af 23. august 2022 
 

 
 
 

1.  Råderumskatalog på Ældre-, Social-og Sundhedsområdet. Pkt. 6a. og 6b.  
 

Brugerrådene på de to seniorcentre indgiver et fælles høringssvar, da de to punkter - 6a. 
og 6b. - er målrette mod begge centre. Det udelukker ikke, at der kan være nuancer fra 
sted til sted. 
 

Hvis centrene bliver for dyre eller helt skal lukke, vil mange miste: 
- Deres sociale netværk 
- Styrkelsen af egen mental sundhed 
- Et trygt miljø med højt til loftet 
- En bred vifte af aktiviteter under samme tag 

 

Vores mål med centrene er ikke, at de skal virke for få; men så mange som muligt af 
kommunens 60+ borgere samt fortidspensionister. 
 

 

2. Indledning. 
 

Gribskov Kommune har opgaven i at få økonomien til at hænge sammen. 
 

Seniorcentrene har en opgave i at lave flest mulige aktiviteter for flest mulige borgere i 
målgruppen, så de kan få en tilværelse, der ellers meget vel kunne belaste kommunen 
på en eller anden måde, hvis ikke centrene eksisterer. 
 

Det er en påstand med perspektiv og nok svær at gøre op i kroner og øre. Til gengæld har 
resultatet stor betydning for den enkelte berørte bruger socialt, sundhedsmæssigt og 
mentalt. Ensomhed undgås og samvær skabes. 
 

Det er vores erfaring, at rigtigt mange får et højere selvværd i dagligdagen ved at komme 
på centrene. 
 

 

3. Kontingent / Økonomi. 
 

”I de gode gamle dage” betalte brugerne et nærmest symbolsk beløb på 10,-kr. i 
årskontingent til Brugerrådet i Helsinge. (Gilleleje havde ikke noget center på dette 
tidspunkt). 
 

Det steg til et kommunalt krav om 300,- kr. som brugerbetaling i 2011. En stigning på 
2900 %. 
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Igen i 2019 en stigning til 450, kr. Altså yderligere en 50 % forøgelse.  
 

Også betaling selv om centrene var lukket under coronapandemien. 
 

I forhold til de 10,- kr. før til nu 450,- kr. bliver det 4400 % på otte år. Det bliver nok 
umuligt at finde tilsvarende udvikling andre steder. 
 

Nu er der lagt op til en yderligere stigning på 100% i forhold til 2022. Det vil få mange 
brugere til at tænke over deres situation. 
 

Det kan frygtes at give konsekvenser i form af medlemsflugt på 50 % eller mere, når 
brugerne skal bidrage yderligere til driften. Dvs. at kommunen fremover skønnes at få 
378.000 kr. ind efterfølgende. Det samme som der bidrages med i dag. 
 

Det hører med, at de frivillige betaler kontingent på lige fod med andre brugere.  
 

Trækkes den årlige brugerbetaling på 378.000 kr. fra forslaget i 6a og 6b i udvalgets 
Råderumskatalog på 1.585.000 kr. til centrene, bliver nettobeløbet 1.207.000. 
 

Dvs. at centrenes betaling svarer til en andel på ca. 8,44 % af udvalgets samlede 
budgetoplæg på i alt 14.260.000 kr. for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. 
 

Denne andel må skønnes realistisk, set i forhold til, hvad kommunen får for pengene. 
 

 

4. Fakta! 
 

De to seniorcentre har pt. tilsammen 841 brugere i dag (i Helsinge 611 og i Gilleleje 230). 
 

Af programmerne fremgår det, at der er adgang til 92 faste aktiviteter i Helsinge og 25 i 
Gilleleje, samt diverse workshops og arrangementer. F.eks. ”Vi spiser sammen”  
 

Der er stor og konstant søgning til tilbuddene, der er en bred vifte af både inden- og 
udendørs aktiviteter. 
 

For at udøve deres interesser betaler brugerne selv for de materialer de benytter, og 
arrangementer i og ud af huset betales med kostprisen. Tilskud fra Brugerrådene kan 
forekomme. 
 

Mange brugere har gavn af flere tilbud, og i nogen tilfælde er der ventelister pga. 
pladsmangel. Der er et daglig fremmøde på 150 – 200 personer. 
 

 

5. Frivillige 
 

På hvert center er der frivillige vejledere / tovholdere, som påtager sig at undervise/ 
vejlede deltagere i at få udbytte i deres ønsker (sprog, håndarbejde, motion, IT mm.). Ved 
de aktiviteter, der ikke kræver dette, støtter man hinanden.  
 

I Helsinge står ca. 125 frivillige til rådighed og i Gilleleje ca. 41. De betaler, som nævnt 
tidligere, også kontingent. 
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6. Personale 
 

Det er utopi at tro den daglige drift kan varetages af frivillige. Der er alt for mange 
administrative opgaver, som kræver daglig tilstedeværelse. Så derfor er det bydende 
nødvendigt, at der er ansatte på centrene. 
 

Der skal være overblik og kontinuitet i dagligdagen. Interne og eksterne brugere skal have 
har én person, at henvende sig. Ellers bliver det noget rod. 
 

 

7. Vi har en bøn! 
 

Vi har respekt for at mange af kommunens områder er under pres for besparelser. 
 

Centrenes indsats gør, at brugere ikke nødvendigvis må ”henvises” til et andet sted i 
systemet, hvis man bliver nødt til at stoppe pga. øget pres på ens private økonomi. 
 

Derfor vil det- som minimum – være centrenes bøn at ende med status quo som i 2022. 
 

Alternativet kan være, at de mindst bemidlede af vores medlemmer må stoppe. 
 

 

8. Selvtræning 9a og 9b 
 

Et emne, der har fået en omtumlet tilværelse; men som p.t. er taget ud af indstillingen i 
råderumskataloget. 
 

Det ændrer ikke ved det faktum, at prisen for selvtræning, som forebyggelse, nu er i den 
høje ende. 
 

Hvad enten man træner via seniorcentrene eller som individuel selvtræner, vil prisen have 
en afgørende betydning for nogle borgere, der har behovet for træningen; men ikke 
midlerne. 
 

 
 

9. Afslutning  
 

Luk øjnene!  
 

Tænk den tanke til ende, at a l l e frivillige i kommunen, ikke blot ved seniorcentrene; men 
i organisationer, foreninger og andre steder, stopper på én gang med deres virker. 
 

Hvilke konsekvenser vil det få? 
 

Sagt på en anden måde, så er den indsats, der gøres af alle i dag, de penge værd det 
koster. 
 

Man kan jo også spørge: ”Hvad må et seniorcenter koste?” 
 

Det er der nok mange meninger om, afhængig af på hvilken side af bordet man sidder. 
 

Set fra vores side, så får kommunen rigtigt meget for pengene til den nuværende pris. 
 

 

 



   
 

Side 4 af 4 sider 

 
 
På vegne af de to seniorcentre fremlægges høringssvaret til konstruktiv behandling. 
 
 
 Med venlig hilsen 
 
 
 

 

Brugerrådet Gribskov Seniorcenter 
Formand Leif Hansen 

Hans Helmer Nielsen, Johnny Kierstein, 
Flemming Rummelhoff, Inge Kristjansson, 

Elmer Lauridsen, Kirsten Nielsen og  
Janne Elmelund 

 

 

Brugerrådet Gilleleje Aktivitetshus 
Formand Janne Jensen 

Lone Bai Sørensen, Annette Skov, 
Karen Vaabengaard, Ib Astrup Madsen, 

Inger Hansen, 
Ulla Fjeldsted, Søren Barslund og 

Tove Borghegn 
 

 

 

Gribskov Seniorcenter 
Parkvænget 20 B. 3200 Helsinge 

Tlf. 7249 9175 
Email gs@gribskovsenioercenter.dk 

www.gribskovseniorcenter.dk  
 

 

Gilleleje Aktivitetshus 
Idrætsvej 2. 3250 Gilleleje 

Tlf. 7249 7242 
E-mail astop@gribskov.dk 

 

 
 
 
(Annonce) 
 
 
 

Seniorcenterne er           Mulighed for udfoldelse            Kreativitet            Levende centre 
 

Steder med socialt netværk         Steder der gør dit liv aktivt         Hjælp til selvhjælp 
 

Steder med mange aktiviteter            Steder med udfordringer 
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