
Samlede høringssvar fra eksterne høringsparter på social- og
sundhedsområdet

Der er afgivet høringssvar fra følgende høringsparter:
• Centerråd Bakkebo
• Ældrerådet
• Frivillighedscenter, Græsted
• Frivilligt Forum
• Ældresagen
• Frivillighedscenter Helsinge
• Gribskov Seniorcenter
• Centerrådet Helsingegården
• Trongården
• Handicaprådet
• Borgerhenvendelse til Borgmesteren fra Helle Bjørn Rose

Oversigt over høringssvar
Nr. Tema Høringspart
1 Investeringspuljen Ældrerådet
2 Omlægning af drift og tilskud til frivillige sociale 

foreninger - §18
Ældrerådet,  
Frivilligcenter Græsted, 
Frivilligt Forum, 
Ældresagen, 
Frivilligcenter Helsinge, 
Centerrådet 
Trongården 
Handicaprådet

3 Reduktion i tilskud til frivilligcentre Ældrerådet, 
Frivilligcenter Græsted 
Frivilligt Forum 
Ældresagen 
Centerrådet 
Helsingegården 
Frivilligcenter Helsinge 
Centerrådet 
Trongården 
Handicaprådet 
Borgerhenvendelse

4 Reduktion i tilskud til pensionistforeninger, 
motionsfremmende foreninger mv.

Ældrerådet  
Ældresagen 
Handicaprådet

5 Gribskov Seniorcenter som brugerstyret aktivitetscenter Ældrerådet  
Ældresagen     
Gribskov Seniorcenter 
Centerrådet 
Trongården 
Handicaprådet 

6 Sundhedscafé Ældrerådet , 
Ældresagen

7 Sommerudflugt for pensionister Ældrerådet
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8 Borger i centrum Ældrerådet 
Handicaprådet

9 Udbud – ældre Ældrerådet
10 Nedlæggelse af velfærdsteknologipulje Ældrerådet 

Handicaprådet
11 Længere varighed af genbrugshjælpemidler Ældrerådet        

Handicaprådet
12 Budgettekniske justeringer af takstgrundlag for sociale 

tilbud
Ældrerådet

13 Ændret serviceniveau for udbringning af madservice og 
forøgelse af borgerbetaling for mad

Ældrerådet, 
Ældresagen, 
Centerrådet 
Helsingegården, 
Handicaprådet

14 Det gode voksen- og ældreliv i Gribskov Handicaprådet
15 Udvikling af hjemmesiden Handicaprådet
16 Fundraising Handicaprådet
17 Vedligeholdelse af administrationsbygninger Handicaprådet
18 Toiletbygningen i Villingebæk Handicaprådet
19 GK lever ikke op til eget serviceniveau Ældrerådet             

Centerrådet 
Helsingegården

20 Livskvalitet Centerrådet 
Trongården

21 Træningsforløb i grupper Centerrådet 
Trongården

22 Misligholdelse af udendørsarealerne på Trongården Centerrådet 
Trongården

23 Spare 1 mill. kr. på Gilleleje Havn Ældresagen 
24 Spare 1 mill. kr. på hjemmesiden Ældresagen 
25 Spare 1 mill. kr. på erhvervsstøtten Ældresagen 
26 Spare 0,5 mill. kr. ved leanproces i administrationen Ældresagen 
27 Bevilge 1 mill. kr. til busdrift for at forbedre ældres 

muligheder for at komme frem
Ældresagen 

28 Analyse med et samlet overblik over tilgængeligheden i 
kommunens ejendomme og rekreative områder + flerårig
handlingsplan med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der
skal ske i de kommende år.

Handicaprådet

29 At administrationen systematisk søger tilskud til de 
prioriterede tiltag fra den offentlige tilgængelighedspulje. 

Handicaprådet

30 At prioritere at gøre kommunens hjemmeside 
tilgængelig.

Handicaprådet

31 At vurdere, om der er behov for akustiske trafiksignaler, 
når der skal laves nye trafiksignaler

Handicaprådet

32 At administrationen vurderer om en sag har 
handicapkonsekvenser, når sager er til politisk 
behandling.

Handicaprådet
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I skemaet neden for fremgår høringsparternes fulde høringssvar i relation til de temaer, som også 
fremgår af oversigten i det foregående.

Temaer Høringssvar
Borgmesterens 
oplæg
1. Investeringspulje Ældrerådet

Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

2. Omlægning af drift
og tilskud til frivillige
sociale foreninger - 
§18

Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

Frivilligcenter Græsted
Frivilligcenter Græsted har gennem årene været igennem en rivende udvikling og 
huser et stadig stigende antal foreninger og lægger lokaler til arrangementer, møder, 
konsultationer, undervisning m.m. Alene de fire sidste år udviser en stigning i antallet
af medlemsforeninger fra 84 til 111 og antallet af bookninger af vore lokaler er 
samtidig steget fra 991 til 1737 årligt.  Dette er tal, som taler for sig selv.
Budgetoplægget for 2015 udviser en mulig besparelse for frivilligcentrene på kr. 
350.000,00. Det fremgår af budgetoplægget, at Socialministeriets matchende fond 
udgør samme beløb, som derved tilflyder kommunen. Overset er imidlertid, at 
frivilligcentret gennem diverse ansøgninger til Socialministeriets målrettede puljer 
opnår større tilskud og at der i forbindelse hermed tillige er ansættelser, hvilket er 
beskrevet i følgende oversigt:

Status august 2014 Sikrede midler Sikret timeforbrug gennem
projektansættelse

Grund 350.000 

PUF midler: Aktivt 
medborgerskab, Selvhjælp

250.000 600

Familieprojektet 175.000 480

Pårørende til demens 1.200.000 * 1380

1.975.000 2460

*) Bevillingen er over en tre års periode

Frivilligcentret eksisterer på den præmis, at mennesket, givet de rette muligheder, 
kan mobilisere kræfter til gavn for fællesskabet og ikke mindst, sig selv. Friheden til 
at vælge er nøje forbundet med de muligheder, som forefindes og de resurser og det
engagement, som er hos den enkelte. Heri indgår den enkeltes ret og mulighed for at
realisere sig selv, men svage grupper i samfundet har typisk svært herved. 
Frivilligcentret er et tilbud til alle, som har brug for mere indhold i livet, hvad enten 
man er resursefuld eller er truet af sygdom eller ensomhed. Resultatet er et sundere 
samfund, helbreds- og sammenhængsmæssigt.

Frivilligcentret har 20 års erfaring i at mobilisere og støtte borgere, som ønsker at 
yde en frivillig indsats. Dette gøres på mange måder gennem grupper og foreninger, 
selvhjælp, kursusvirksomhed, arrangementer, fællesaktiviteter, rekruttering, 
eksponering m.m. Der er tendens i tiden til at frivilligopgaver ses i større 
samfundsorienterede sammenhænge, som en måde at forbedre vort samfund 
gennem fællesskaber. 

Frivilligcentret har altid været optaget af at medvirke til at fremme medborgerskab og
engagement. Som noget forholdsvis nyt sker dette på mange områder i samarbejde 
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med kommunen. Startskuddet til en formalisering heraf skete for ca. 6 år siden, hvor 
Gribskov Kommune, Frivilligt Forum og frivilligcentrene i samarbejde udfærdigede en
ny og banebrydende social- og sundhedsfremmende frivilligpolitik, hvor et 
mangesidigt samarbejde mellem frivillige og kommunen og netværksskabelse var 
det bærende princip. Der er stadig flere eksempler på at dette lykkes. 

Det siger sig selv, at frivilligcenteret ikke alene kan stå for en positiv udvikling af det 
frivillige engagement i Gribskov Kommune. Det er vitalt, at de græsrodsforeninger og
personer, som på den ene eller anden måde er afhængig af §18-midler ikke 
beskæres. Det er også vigtigt at kommunen forstår, at det stadig stigende 
engagement er udgiftskrævende.

En tanke: Samfundsøkonomisk er frivilligcentrene en god ide. Hvis halvdelen af 
centrets 111 grupper og foreninger har 10 medlemmer potentielt i farezonen 
sundhedsmæssigt og hvis blot 10 % heraf udsætter et sygdomsmønster et år, er den
samlede besvarelse på godt 15 millioner kr. forudsat en årlig kommunal udgift per 
sygdomsramt på 300.000 kr.
Også i lyset heraf opfordrer vi kommunen til at overveje det hensigtsmæssige i at 
indføre besparelser på et område, der så åbenlyst er til gavn for kommunen og dens 
borgere.

Frivilligt Forum
Frivilligt Forum Gribskov er stolt af at virke i en kommune, hvor politikere og 
embedsmænd, i ord og handling, støtter det frivillige arbejde. Således kunne vi i den 
seneste opgørelse (2012) se, at Gribskov Kommune udbetalte §18 støtte svarende 
til 101% af bloktilskuddet. Dette placerer Gribskov Kommune i en eksklusiv og 
attraktiv lille klub af kommuner, der lader handling følge ord og, i praksis og i kontant 
form, støtter det frivillige arbejde.

Som det sikkert er både politikere og embedsmænd bekendt, findes der i kommunen
skeptikere vedrørende kommunens intentioner med det frivillige arbejde. Frivilligt 
Forums styregruppemedlemmer har ugentligt samtaler med frivillige og potentielle 
frivillige, der på grund af manglende konkret information er skeptiske overfor 
kommunens intentioner. I disse samtaler er det vigtigt at kunne overbringe konkret 
og overbevisende information, som eksempelvis den der fremgår af opgørelse fra 
2012 - at Gribskov Kommune tilhører den eksklusive og attraktive lille klub af 
kommuner, der støtter det frivillig arbejde med mere end 100% af 
bloktilskuddet.

Gribskov Kommunes støtte til det frivillige arbejde i konkret og målbar form er derfor 
helt afgørende for Frivilligt Forums arbejde blandt frivillige og i frivilligcentrene. Skulle
man mod forventning vælge at gennemføre besparelser på §18 og på 
frivilligcentrene, vil Frivilligt Forum få et troværdighedsproblem der gør arbejdet stort 
set umuligt. 

Ældresagen
Da kommunen i sit oplæg ønsker en øget hjælp fra de frivillige organisationer, vil vi 
foreslå, at man undlader de foreslåede besparelser på følgende områder:

• Gribskov Senior Center, her er forebyggelsen i højsædet, samtidig gør man 
her en stor indsats overfor enlige og mennesker i nød

• Et kommende center i Gilleleje
• Begge vores Frivillig centre, disse øver jo en fantastisk indsats f.eks støtte til 

de mange enlige
• Tilskud til diverse pensionistforeninger, her er det ikke rigtigt at Gribskov 

ligger højt, se nogle af kommunerne i Nordsjælland
• At forhøje madprisen til de mennesker der har mindst er en særdeles 

urimelig behandling.
• Det er uansvarligt at ville fjerne sundhedscafeen der jo fanger mennesker 

med diabetes og blodtryksproblemer.
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Frivilligcenter Helsinge
En reduktion af de frivillige foreningers tilskud vil som udgangspunkt have den stik 
modsatte virkning af det som man fra Gribskov kommune side tilstræber nemlig 
”øget anvendelse af de frivillige kræfter”.
At tro at en reduktion i dette beløb intet vil betyde, og at Gribskov Kommune selv kan
”hyre” frivillige er stik mod al evidens på området. Jf. Ph.d. Anders la Cour CBS 
”Frivillighedens logik og dens politik”. Flere foreninger vil som følge af en nedskæring
ikke længere kunne lave deres arbejde med samme intensitet.

Bare et eksempel.” Sundhed i Sommerlandet” (§18 tilskud 10.000kr.) som er et 
samarbejde mellem 3 foreninger Diabetesforeningen, Astma- og Allergiforeningen og 
Hjerteforeningen gør hvert år et kæmpe stykke forebyggende arbejde. 8-10 gange 
om året tager de ud på markeder og lignende, her måler de borgernes blodsukker, 
lungefunktion og blodtryk. Hvis Gribskov Kommune selv skulle stå for 
dette(Sundhedscafé), ville det alene løbe op i 100.000 kr. 

Altså hver krone der gives ud på det frivillige arbejde giver det pengene igen med en 
faktor 10. Altså en rigtig god investering.

På den baggrund (dvs. Frivilligcenterets kommentarer til pkt 2 såvel som pkt 3) vil vi 
foreslå at Gribskov Kommune yderligere styrker det frivillige arbejde ved at forøge 
tilskuddet til Frivilligcentrene og § 18 med et samlet beløb på 500.000 kr i 2015, 
600.000 kr i 2016 og 700.000 kr i 2017 og 2018. Og i øvrigt give Frivilligcentrene den
godtgørelse for brug af lokaler, som andre foreninger i kommunen har.

Lad os så komme i gang med at samskabe med civilsamfundet (også gennem 
handling) som vores nye kommunaldirektør siger.

Centerrådet Trongården
Fælles aktiviteter, som arrangeres for alle pensionister, er med til at øge ældre 
menneskers evne til at klare sig godt og forebygge sygdom. De tilskud de frivillige 
foreninger og Centerrådet modtager for at kunne holde et rimeligt niveau, er 
forudsætningen at tilbud er mulige. Det er de færreste, der udover at arbejde frivilligt 
også vil lægge egen økonomi til et arrangement.

Handicaprådet
Handicaprådet har svært ved at se det meningsfulde i, at det foreslås at skære ned 
på tilskud til det frivillige arbejde. Gribskov Kommune har en defineret politik om, at 
flere frivillige skal indgå i arbejdet med at løfte opgaver både på velfærds- og andre 
områder. Det tager meget lang tid at opbygge frivilligt socialt arbejde. I Gribskov 
Kommune er arbejdet med dette begyndt midt i 90'erne. Man kan ikke gøre brug af 
frivillige, hvis der ikke er steder at samles. Der er nu mere end 100 foreninger knyttet
til frivilligcentrene. Der er både mange aktive frivillige, men også mange borgere der 
får et netværk gennem deres rådgivning fra og deltagelse i foreninger og 
selvhjælpsgrupper, der understøttes af frivilligcentrene. Vurderingen er, at hvis der 
sker nedskæringer på dette område, vil kommunen få store problemer og skulle 
bruge ressourcer på andre områder. Det er et faktum, at frivilligt arbejde lever af lyst 
og dør af pligt. Derfor giver det ingen mening at spare det væk, som understøtter 
lysten. Det skal i øvrigt bemærkes, at der måske ikke er direkte social lovgivning, der
fastsætter en beløbsstørrelse til dette område, men kommunen får et bloktilskud som
kompensation for udgiften til frivilligt socialt arbejde efter § 18. Gribskov Kommune 
har hidtil valgt at bruge bloktilskuddet dels til tilskud til frivillige sociale foreninger 
(400.000 kr.) og dels til frivilligcentrene, som også er frivillige foreninger (700.000 
kr.), ialt kr. 1.100.000. Bloktilskud 2014: 1.080.000 kr.
Handicaprådet kan ikke anbefale reduktion på dette område. 

3. Reduktion i tilskud
til Frivilligcentre

Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
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kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

Frivilligcenter Græsted
Se pkt. 2 ovenfor.

Frivilligt Forum
Det frivillige arbejde skal ledes, og ledes på en særlig måde vel at mærke. De to 
frivilligcentre i Gribskov Kommune har årelang erfaring med denne opgave, og det er
lige nu utænkeligt, at denne ledelsesopgave på effektiv og rentabel vis vil kunne 
erstattes af en kommunal indsats eller andet. Uden en uvildig  ledelse vil der opstå 
problemer mellem personale, frivillige og fagforeninger m.fl. Dertil kan lægges de 
udfordringer der allerede nu findes, givet kommunens store geografiske 
udstrækning. På denne baggrund kunne der argumenteres for, at der oprettes et 
frivilligcenter mere i kommunens nordlige del, snarere end at nedlægge et. 

I ledelsen af det frivillige arbejde spiller også de frivillige foreninger en stor rolle. En 
del af disse foreninger er afhængig af §18 støtte  fra tid til anden. Det må derfor 
forventes, at nogle af de frivillige foreninger vil forsvinde uden §18 støtte. Dette vil 
stå i stærk modstrid til ønsket om flere frivillige foreninger, som det er udtrykt i det 
nye nationale frivillighedscharter. "Foreningsdannelsen er rygraden i frivilligheden"

Frivilligcentrene og de frivillige foreninger udgør sammenhængskraften i det frivillige 
arbejde i Gribskov Kommune. Frivilligt Forum anmoder derfor politikere og 
embedsmænd til at have ovenstående forhold for øje når de endelige beslutninger 
om budgettet skal træffes.

Ældresagen
Se under pkt 2 ovenfor.

Centerrådet ved Helsingegården
CHG mener klart, at tilskud til frivillige ikke skal nedsættes, men derimod øges. 

Frivilligcenter Helsinge
Kommunen opfordrer til at der i høringssvarene bliver peget på ”øget anvendelse af 
de frivillige kræfter”, og det er derfor med en vis undren at vi dernæst kan læse at 
man foreslår at nedskære frivilligcentrene med 50% og tilskuddet til de frivillige 
foreningers arbejde med 25%. Dette vil reelt medføre en tilsvarende reduktion af 
frivillige.
Frivilligcentrene er med deres unikke overblik over det lokale foreningsliv og indblik i 
den frivillige verden oplagte og attraktive samarbejdspartnere for såvel kommuner, 
off. institutioner og det lokale erhvervsliv.

Jo mere decentralt og lokalt der arbejdes med frivillige des mere frivilligt arbejde. 
Nærhedsprincippet må tænkes ind og derfor kan man i denne sammenhæng ikke 
bruge traditionel kommunal tænkning, som f.eks. fordele af stordrift, her må tænkes 
den anden vej.

• Frivilligcentrene styrker kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige 
arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer og 
hjælpe nye i gang

• Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde, adgangen til den 
frivillige verden og gør det lettere at blive frivillig og lettere at finde hjælp og 
støtte lokalt.

• Frivilligcentrene skaber social sammenhængskraft og en helhedsorienteret 
social indsats ved at facilitere nye netværk og styrke dette lokalt.

Når Gribskov kommune kommer med spareforslag, er det vigtigt at man gør sig 
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konsekvenserne klart, og ikke glemmer de mange afledte gevinster der følger med 
det frivillige arbejde som Frivilligcentrene koordinerer. Frivilligheden lever sit eget liv 
– og lader sig ikke styre af gængs kommunal logik. Citat: ”Frivilligt arbejde kan ikke 
udføres på kommando” Kristeligt dagblad 8. maj 2014. Dette kan vi med 15 års 
erfaring og megen dokumenteret viden sige med sikkerhed.

For bare at stille én parameter op, har vi valgt at fokusere på de positive økonomiske
fordele som Gribskov kommune har af Frivilligcenter Helsinge.

Vi vil gerne gøre opmærksom på hvad FCH rent økonomisk bidrager med til 
Gribskov kommune, set i relation til det meget beskedne beløb på 350.000 kr. som et
Frivilligcenter koster kommunen årligt.
1. Frivilligcenter Helsinge har selv og i samarbejde med andre (heriblandt 

Gribskov kommune) fundraiset til sociale formål i Gribskov for ca. 11 
millioner kr. i løbet af de 14 år vi har eksisteret. Et gennemsnit på ca. 
780.000 kr. pr. år.

2. Vores 14 rådgivninger hjælper ca. 500 borgere om året. I disse 
rådgivninger bliver der lagt nedenstående antal frivillige arbejdstimer pr. år

• Rådgivning og hjælp i familiesammenføringssager.    Anslået 360 t/år

• Misbrugs rådgivning                       Anslået 40 t/år

• Stressrådgivning         Anslået 85 t/år

• Vægtstop rådgivning                       Anslået 60 t/år

• Forældre rådgivning                          Anslået 40 t/år

• Terapeutisk rådgivning                          Anslået 120 t/år

• Social - Juridisk rådgivning             Anslået 240 t/år

• Konflikt rådgivning             Anslået 18 t/år

• Manderådgivningen                          Anslået 42 t/år

• PC – rådgivning              Anslået 580 t/år

• Åben rådgivning i økonomi/budget og skat Anslået 80 t/år

• Coaching                           Anslået  80 t/år

• Gældsrådgivning              Anslået 210 t/år

• Bisidder funktionen                          Anslået 120t/år

I alt 2.075 t/år

Dette svarer til 1,07 årsværk værdi 450.000 kr. Gribskov kommunes medarbejdere 
henviser flittigt til rådgivningerne og benytter selv Frivilligcentrets faglige 
kompetencer. F.eks. er Jobcentrets Fleksjob ambassadører nu via Frivilligcenter 
Helsinge blevet opmærksomme på Økonomistyrelsens ekstra tilskud til visse 
fleksjobbere. Et eksempel fra Gældrådgivningen, hvor en frivillig gældrådgivers har 
medvirket til at en familie ikke blev sat ud af deres bolig. Dette bevirker ifølge KL en 
besparelse på ca. 700.000 kr. for hjem kommunen. Bisidderne sørger jævnligt for 
at sager ikke udvikler sig til klagesager, som er yderst ressource krævende for 
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kommunen.

3. På Integrationsområdet er antallet af frivillige ca. 30, et skøn vil være at det svarer 
til ca. 1, 5 årsværk værdi 675.000 kr.  Citat af tidligere leder af Jobcentret: 
”Frivilligcenter Helsinge har sparet os for 2 ansatte i Integrationsteamet”. 
Frivilligcentret har mindst 3 daglige henvendelser om rådgivning, som er henvist 
hertil direkte fra Jobcentret eller kommunen.

4. Vi hjælper ca. 80 grupper/foreninger med frivillige, service, fundraising m.v.  
Anslået Værdi 200.000 kr.

5. Netværksgrupperne hjælper ca. 80 mennesker med socialt samvær. Citat Jesper: 
”Om fredagen har jeg noget at stå op til ”Livet kalder gruppen har betydet at jeg ikke 
længere er indlagt på Psyk. 2 gange hver vinter ” Anslået Værdi 140.000 kr.

6. Projektvugge, Frivilligcenter Helsinge har i sit virke været med til at søsætte 30-40 
nye projekter. Et af dem er ”Det Grønne Hus” som hvert år har delt penge ud til 
Gribskov kommunes foreninger. Nu i alt 3,5 mill. Pr. år ca. 375.000 kr.

Vi kunne fortælle om mange flere positive afledte effekter af Frivilligcenter Helsinges 
virke, men for overskuelighedens skyld, vil vi nøjes med dette.

Altså en gevinst for Gribskov kommune på over 3 millioner kroner pr. år, alene på ét 
Frivilligcenter. Altså 10 gange investeringen.

Centerrådet Trongården
Fælles aktiviteter, som arrangeres for alle pensionister, er med til at øge ældre 
menneskers evne til at klare sig godt og forebygge sygdom. De tilskud de frivillige 
foreninger og Centerrådet modtager for at kunne holde et rimeligt niveau, er 
forudsætningen at tilbud er mulige. Det er de færreste, der udover at arbejde frivilligt 
også vil lægge egen økonomi til et arrangement.

Handicaprådet
Se under pkt 2 ovenfor.

Borgerhenvendelse til Borgmesteren fra Helle Bjørn Rose:
Jeg skriver direkte til Jer, da der går rygter i byen om lukning af et af kommunes 
Frivilligcentre. Frivilligcenter Helsinge er det sted, som jeg kender bedst. Jeg har 
været bruger af centeret i 3 år, og det seneste ½ år har jeg været med til at opstarte 
en lokalforening for Særligt sensitive mennesker – under den landsdækkende HSP-
forening. Denne lokalforening er jeg nu formand for. Vi holder til i Helsinge 
frivilligcenter.

Måske tror I, at kommunen kan spare penge ved at nedlægge frivilligcenteret. Der 
mener jeg, at I tager meget fejl!

Frivilligcenteret er et meget vigtigt sted på mange områder.

Mange brugere kommer ofte blot for at dække deres sociale behov og danne 
netværker. Mange undersøgelser viser, at mennesker, som har et stort netværk, 
trives bedre og simpelthen bliver mindre syge.

Rigtig mange af kommunens nydanskere bliver direkte henvist fra jobcenteret og 
socialservice, og her varetager frivilligcenteret en stor arbejdsopgave med 
oversættelse, hjælp med diverse dokumenter, telefonopkald til diverse instanser og 
meget andet. Bemærk, at dette er frivillige og ganske gratis arbejde. Hvem skal 
overtage dette arbejde? Ansætter I konsulenter til det? Hvad skal de have i løn?

Derudover vil jeg informere Jer om alle de opgaver, som dette sted varetager. Jeg 
vedlægger alle folderne fra de forskellige tilbud, så kan I studere dem nærmere.
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Jeg må bede Jer om at sætte Jer grundigt ind i sagen, tænke over det og forestille 
Jer, hvilke konsekvenser det vil få for mange af kommunens borgere, hvis I lukker 
frivilligcenter Helsinge.

Husk på, at I er valgt af os og skal varetage vores – borgernes interesser.

4. Reduktion i tilskud
til 
pensionistforeninger
og 
motionsfremmende 
foreninger mv.

Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

Ældresagen
Se under pkt 2 ovenfor.

Handicaprådet
Handicaprådet har forstået, at Gribskov Kommune hidtil har ønsket, at der i højere 
grad arbejdes med forebyggelse, og finder at forslaget om reduktion på dette område
modarbejder ønsket om forebyggelse. Handicaprådet kan derfor ikke anbefale 
reduktion på dette område. 
Rådet er i øvrigt i tvivl om beregningen (at reduktion med 0,3 til 0,5 mio svarer til en 
reduktion på 60%). 

5. Gribskov 
Seniorcenter som 
brugerstyret 
aktivitetscenter

Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

Ældresagen
Se under pkt 2 ovenfor.

Gribskov Seniorcenter
Vi har med stor interesse læst Budgetoplæg 2015-2018 med tilhørende bilag.
Vi er som udgangspunkt selvfølgelig interesseret i at vores kommunes økonomi er 
sund og bæredygtig, og at vi opnår størst mulig effekt for vores skattekroner.
Vi mener dog ikke reducering/fjernelse af tilskuddene til det frivillige arbejde der 
allerede består i kommunen, er vejen frem. Slet ikke når der lægges op til endnu 
flere frivillige opgaver og nye partnerskaber Kommune/frivillige og erhvervsliv.

På vores brugermøde d. 11./8- 14, der er åben for alle brugere, blev budgetforslag 
og bilag fremlagt, Her blev enstemmigt peget på at vi ikke ser os i stand til at drive 
centret uden daglig leder.

Fakta om Gribskov Seniorcenter:
Vi har et gennemsnitlig ugentligt fremmøde på 851 personer, der gennem samvær, 
fælles interesser og ny læring skaber nye stærke sociale netværk i deres 
seniortilværelse. 
Vi har fast åben 32 timer pr. uge og derudover efter aftale med brugerne  
Vi har 76 faste ugentlige aktiviteter, derudover ca. 30 enkeltstående arrangementer 
fordelt over hele året, på tværs af de faste aktiviteter.
Derved skaber vi så bredt et interessefelt som overhovedet muligt, med blik for både 
det fysiske, psykiske og sociale aspekt. 
Vi er 145 frivillige tilknyttet centret der alle udfører frivilligt arbejde, efter evne.
Vi har tilmeldte brugere fra hele Gribskov Kommune, der via egen transport kommer 
til centret.
Alt dette har behov for styring og koordinering.

Drift tilskuddet til Gribskov Seniorcenter er i tidligere år nedskrevet til kun at dække 
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personaleudgifter. Den foreslåede besparelse vil dermed medføre at al professionel 
assistance bliver fjernet. 
Centerets øvrige driftsudgifter til inventar, vedligehold, aktiviteter o.lign. finansieres 
via brugerbetaling.

Direkte virkning for centret ved fjernelse af resterende drifttilskud:
De mest iøjnefaldende opgaver der vil blive påvirket eller i værste fald blive ”ikke 
eksisterende” vil være:
Sikre kvaliteten i centrets tilbud, understøtte nye aktiviteter, skabe rammer vi alle kan
agere i, skabe muligheder, velkomst af nye borgere, koordinere lokaleforbrug, 
konfliktløsning, introducere, og understøtte nye borgere, sikre lang åbningstid, 
indkøb og regnskab.
Dette er opgaver der vil blive uoverskuelige hvis de lægges ud på frivillige hænder, 
da det kræver stor tilstedeværelse på centeret, også taget den lange åbningstid i 
betragtning.
Centret vil dermed miste den kvalitet og succesrate vi er kendt for i dag.

Metoder der kan gøre kommunens indbyggere mere selvhjulpne:
Specifikt angående fjernelse af tilskud til Gribskov Seniorcenter, vil dette få store og 
vidtrækkende konsekvenser for kommunens ældre 60+ og førtidspensionister som er
centrets målgruppe.
Vores vision ” At give Gribskov kommunes seniorer og førtidspensionister en aktiv og
indholdsrig tilværelse med bl.a. kreativitet, idræt og positivt samvær, er med til at 
gøre kommunens indbyggere mere selvhjulpne, og dermed reducere de fremtidige 
kommunale udgifter. 
Mange ældre vil gerne deltage i forskellige aktiviteter f.eks. under aftenskoleloven, 
men har ikke den økonomiske mulighed, eller tør ikke gå ud om aftenen. Gribskov 
Seniorcenter tilbyder bl.a. muligheder for at lære sprog, dyrke motion, dyrke hobbies,
lære IT, bl.a. via vores digitale ambassadører, under fælles rammer som er med til at 
styrke det sociale netværk, og højner den enkeltes livskvalitet.

Metoder til at øge sundheden blandt kommunens indbyggere, og derved forebygge 
fremtidige udgifter:
Ældre mennesker oplever flere livsforandrende begivenheder end andre 
aldersgrupper, herunder tab af netværk.
I fremtiden kommer der flere og flere sårbare og ensomme ældre, da næste 
generation har travlt, og nok med at arbejde og skabe egen familie, så der ikke er tid 
til at besøge de ældre.
Vi ved at ensomhed gør syg. Der er 60.000 over 65 der på landsplan føler sig 
ensomme.

Hvad gør vi ved det i vores kommune?
Det korte svar er: Vi bliver nødt til at bibeholde og udvikle tilbuddene til 
ældregrupperne frem for at afvikle dem. Jo tidligere vi styrker de enkeltes netværk, jo
højere vil sundheden være gennem en længere årrække.

Merudgifter der kan ses som investering til at nedbringe det fremtidige udgiftsniveau:
Vi har allerede peget på vigtigheden af at have et velfungerende socialt netværk og 
et livsindhold man er glad for, dette højner den enkeltes livskvalitet, og giver 
mulighed for at se løsninger på egen livssituation længere hen i livet, før man beder 
om hjælp. 
Med tanke på den øgede ældrestyrke i de kommende år. Vil det her være 
nærliggende at pege på udvidelse frem for nedlæggelse af de netværksskabende 
tilbud der findes i kommunen, det er i det store sammenhæng små penge der tales 
om, i særdeleshed med tanke på om der ønskes en fremtidig ældrestyrke frem for en
ældrebyrde.

”Det gode voksen- og ældreliv i Gribskov”:
Vi vil også gerne fremhæve at sporet ”Det gode voksen- og ældreliv i Gribskov”, vil 
have det bedste afsæt, hvis der fremadrettet bygges videre på de gode tiltag 
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kommunen allerede har, et velfungerende foreningsliv og et velfungerende 
Seniorcenter, vil have stor effekt på det fremtidige antal af svage ældre. 
En afledt effekt vil være, at gabet fra ”velfungerende ældre” til ”svage ældre” bliver 
mindre, og ved at have etableret et socialt netværk vil der være en større og mere 
naturlig opmærksomhed og hjælp yngre/ældre og ældre imellem. 

Centerrådet Trongården
Fælles aktiviteter, som arrangeres for alle pensionister, er med til at øge ældre 
menneskers evne til at klare sig godt og forebygge sygdom. De tilskud de frivillige 
foreninger og Centerrådet modtager for at kunne holde et rimeligt niveau, er 
forudsætningen at tilbud er mulige. Det er de færreste, der udover at arbejde frivilligt 
også vil lægge egen økonomi til et arrangement.

Handicaprådet
Handicaprådet har svært ved at forstå sammenhængen mellem, at man vil reducere 
tilskud til frivillige jf. Pkt. 2 og 3, og samtidig forventer at frivillige kan motiveres til at 
drive Gribskov Seniorcenter.

6. Sundhedscafé Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

Ældresagen
Se under pkt 2 ovenfor.

7. Sommerudflugt for
pensionister

Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

8. Borger i centrum Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

Handicaprådet
Handicaprådet har forstået, at Gribskov Kommune har et stærkt ønske om en styrket
forebyggende og rehabiliterende indsats med henblik på at borgerne i højere grad 
skal kunne klare sig selv - og at denne pulje skulle medvirke til dette. Rådet finder, at
indsatsen endnu ikke har været i gang så længe, at den har nået at virke, så man 
kan se en effekt. Nedlæggelse af puljen vil betyde, at man skal bruge ressourcer 
andetsteds, hvis man fortsat ønsker at satse på forebyggelse og rehabilitering.
Handicaprådet kan ikke anbefale nedlæggelse af puljen, hvis der ikke findes 
ressourcer til indsatsen andetsteds. 

9. Udbud - ældre Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

10. Nedlæggelse af 
velfærdsteknologipul
je

Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.
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Handicaprådet
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 07.05.2014, at prioritere midlerne fra 
kommunens daværende ældrepulje til velfærdsteknologiske projekter på de sociale 
botilbud. Begrundelsen var, at kommunen havde fået statslige puljemidler til 
ældreområdet. Hensigten var primært at arbejde med teknologier i form af social IT 
(kommunikation, sociale netværk og samvær, mestring og læring mv.). 
Handicaprådet anbefalede i den sammenhæng, at man brugte noget af puljen til et 
pilotprojekt med velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter, at borgere med 
psykiske lidelser i og udenfor botilbud kan mestre deres liv jf. KLs rammepapir på 
psykiatriområdet. Ligesom lignende kommunikationsteknologier kunne afprøves 
overfor borgere med udviklingshæmning og autisme - samt at de teknologier, der er 
afprøvet på ældreområdet, blev afprøvet for borgere med fysiske begrænsninger og 
handicaps i og udenfor botilbud. 
Borgere med handicap har lige så stærke ønsker om at kunne mestre deres liv, som 
andre mennesker har, men der findes p.t. ikke statslige puljer på det sociale område 
til dette formål. Hvis denne pulje nedlægges, og der ikke afsættes midler andetsteds, 
vil det have længere udsigter med fx at kunne reducere ressourcerne til individuel 
støtte. 
Handicaprådet har svært ved at se, hvordan nedlæggelse af denne pulje har 
sammenhæng med Byrådets ønske om styrkelse af den rehabiliterende indsats mhp.
at borgerne kan klare sig selv så meget som muligt, og spørger sig selv, om det kun 
gælder de ældre og ikke borgere med handicap.  
Handicaprådet kan derfor ikke anbefale nedlæggelse af denne pulje.

11. Længere 
varighed af 
genbrugshjælpemidl
er

Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

Handicaprådet
Handicaprådet finder, at det er en god ide, hvor det kan lade sig gøre. Rådet kan 
derfor anbefale dette.
Det bør undersøges, om man kan få hjælpemidlerne billigere fra andre end 
nuværende leverandører. Ligesom det bør undersøges, om det kan svare sig at få 
leveret hjælpemidler/proteser, som er lidt dyrere, men af en kvalitet som kan holde 
længere.

12. Budgettekniske 
justeringer af 
takstgrundlag for 
sociale tilbud

Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg.

13. Ændret 
serviceniveau for 
udbringning af 
madservice og 
forøgelse af 
borgerbetaling for 
mad

Ældrerådet
Ældrerådet kan ikke acceptere, at der lægges op til nedprioritering af ”ikke lovpligtige
kan-opgaver”, som fremgår af punkterne 1-13 i bemærkninger til borgmesterens 
oplæg. Bl.a. kan Ældrerådet ikke gå ind for madudbringning een gang om ugen. De 
hjemmeboende ældre har behov for at få udbragt maden flere gange om ugen – 
helst dagligt.

Ældresagen
Se under pkt 2 ovenfor.

Centerrådet ved Helsingegården
Da CHG vedtægtsbestemt også er de omkringboenes/hjemmeboenes "talerør", kan 
CHG bestemt ikke acceptere madservice kun én gang om ugen, hjemmeboende har 
behov for madservice hver dag (eller mindst 3 gange om ugen).

Handicaprådet
Der vil blive en merudgift til praktisk bistand, hvis borgerne ikke selv kan varme 
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maden. Handicaprådet kan derfor ikke anbefale dette.

Det gode voksen- og 
ældreliv i GK

Handicaprådet
Netværksskabelse og udvikling af recoveryindsatser for borgere med psykisk lidelse 
er en vigtig opgave at tage fat på. Handicaprådet kan varmt anbefale dette.

Budget i balance

Udvikling af 
hjemmesiden

Handicaprådet
Rådet finder, at dette er meget vigtigt og kan varmt anbefale, at der arbejdes med 
tilgængeligheden. Oplæsningen i taleprogrammet er god nok, men man kan ikke 
hoppe fra det ene til det andet i et dokument, og kan ikke finde ned til det afsnit man 
skal bruge. Det betyder, at det reelt ikke er tilgængeligt.
Medlemmer af Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed for at fortælle, hvor der er 
problemer.
Rådet finder, at der kunne ske en reel besparelse, hvis der blev arbejdet på, at alle 
kommuner havde en fælles standard for en tilgængelig hjemmeside. 

Fundraising Handicaprådet
Rådet anbefaler, at kommunen konsekvent og i langt højere grad end hidtil søger 
medfinansiering ved Tilgængelighedspuljen og andre puljer, fx. de ministerielle og 
private puljer, der handler om bedring af forholdene for borgere med handicap.

Vedligeholdelse af 
administrationsbygni
nger 

Handicaprådet
Rådet anbefaler, at man konsekvent optimerer tilgængeligheden i og til 
administrationsbygningerne, samtidig med at man vedligeholder. Handicaprådet 
stiller sig gerne til rådighed med anbefalinger vedr. konkret tilgængelighed i de 
enkelte bygninger. Det anbefales i øvrigt at tage på besøg i 
Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, der har fået en pris som den mest 
tilgængelige kontorbygning i Danmark.
Konkret anbefaler Handicaprådet, at der senest i 2015 afsættes midler til, at 
handicaptoilettet på rådhuset gøres tilgængeligt. Det er ydmygende og uværdigt, at 
borgere med handicap, der deltager i arrangementer på rådhuset udenfor 
Borgerservices åbningstid, ikke kan benytte handicaptoilettet uden hjælp. På 
dialogmøde 12.08. om budgettet skulle en borger, der er kørestolsbruger, på toilettet.
For at det kunne ske, skulle en medarbejder finde et nøglekort og låse døren op til 
Borgerservice, hvorefter døren til toilettet var låst, så trykknappen ikke kunne bruges,
indtil en rengøringsmedarbejder kom og trykkede på en knap helt oppe under loftet. 
Der bør straks handles på dette.

Toiletbygningen i 
Villingebæk

Handicaprådet
To medlemmer af Handicaprådet har gennem lang tid deltaget i arbejdet med 
etablering og indretning af handicaptoilettet i denne toiletbygning. Februar 2009 
foreslog rådet i et møde med administrationen, at denne indretning blev brugt som 
standard for kommende handicaptoiletter i kommunen, hvilket blev positivt modtaget.
Rådet anbefaler fortsat dette, og finder det ærgerligt, hvis et arbejde, som der er 
brugt lang tid på, går til spilde.

Øvrige 
bemærkninger

Ældrerådet
Ældrerådet kan konstatere (og dokumentere), at indsatsen på ældreområdet i 2014 
ikke lever op til de vedtagne kvalitetsstandarder. Man får derfor et falsk billede af det 
nødvendige budget for 2015-18. Realistisk set bør budgettet øges.
Byrådet står reelt over for et valg mellem at kræve serviceniveauet overholdt 
eller at øge budgettet.
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Ældrerådet kan ikke acceptere yderligere forringelser inden for ældreområdet.

Centerrådet ved Helsingegården
Centerrådet ved Helsingegården (CHG) ønsker ikke at bruge rådets sparsomme tid 
på GK-budget, men bruge tiden på at følge og sikre at serviceniveau og 
kvalitetsstandarder er mindst overholdt - samt at bruge tiden på de 
vedtægtsbestemte skal opgaver.
Dog - CHG mener, at indsatsen på ældreområdet i 2014 ikke helt lever op til det 
vedtagne. Realistisk set bør budgettet øges. CHG kan ikke acceptere yderligere 
forringelser indenfor Ældreområdet. CHG ser det forkert at nedprioritere de nævnte 
"kan-opgaver". Centerrådet ved Helsingegården kan ikke acceptere de foreslåede 
besparelser med forringelse af ældres livskvalitet til følge.

Centerrådet Trongården
Centerrådet undrer sig over, at øget antal ældre i fremtiden kan hænge sammen 
med, at budgettet skal skæres ned. Det er vanskeligt at gennemskue, hvad 
hensigten er. Erfaringer og teori om ældre har gennem tiderne vist, at livskvalitet har 
direkte indflydelse på sundhedstilstanden. I en ny undersøgelse, hvor patienter på 
hospice blev bedt om at tage billeder af det, der betød mest for deres livskvalitet, 
blev samvær med ligesindede, en onsdagsbar med hygge, indbydende mad og 
smukke omgivelser topscore. 
Livskvalitet er også, at der før et måltid sættes gang i fordøjelsesprocesser ved, at 
duften af mad breder sig fra et køkken, hvor maden bliver tilberedt. Det øger 
appetitten og vil højne sundhedstilstanden, da mange beboere er undervægtige.

På kort sigt er det en merudgift med træningsforløb i grupper fremfor, at borgeren 
skal træne alene med instruktion fra en skærm. Ældre mennesker ligner alle andre 
mennesker med hensyn til at få trænet, når man er alene. I grupper vil træningen 
øges, og på lang sigt være med til at fastholde borgeren evne til at være selvhjulpen.

Centerrådet har fra flere beboere og pårørende modtaget klager over misligeholdelse
af udendørsarealerne på Trongården. Det er ikke rart at se.

Centerrådet kan derfor ikke bifalde den foreslåede besparelse med forringelse af 
ældres livskvalitet.

Handicaprådet
Handicaprådets opgaveområde er tilgængelighed i meget bred forstand for borgere 
med handicap i Gribskov Kommune. Dvs. at Handicaprådet forsvarer interesserne for
en relativt lille og ikke så synlig gruppe af borgere, som er brugere af alle 
kommunens ydelser og alle kommunens opgaveområder. Handicaprådet finder, det 
derfor vanskeligt at komme med anbefalinger om, hvad der bør prioriteres fremfor 
andet, men vælger - jf. lovgivningen om handicapråd - at komme med anbefalinger til
Byrådet, mhp. at Byrådet prioriterer.  

Handicaprådet henviser til de anbefalinger, som rådet sendte pr. mail 31.03.14 til 
borgmesteren og Økonomiudvalget, cc til Direktørgruppen og relevante centerchefer.
Rådet forventer, at disse anbefalinger indgår i høringsmaterialet.

I høringsmaterialet sidste år var sket en sammenblanding af høringssvar fra DH 
Gribskov, som er en frivillig handicaporganisation, og fra Handicaprådet, som er et 
kommunalt råd. Rådet forventer, at det ikke sker i år.  

Nye forslag til 
besparelser

Ældresagen
Derfor foreslår vi, at man i stedet tager pengene f. eks. 1.000.000 kr. fra Gilleleje 
Havn projektet, der jo er et privat engagement. På hjemmesiden kan der spares 
1.000.000 kr. Erhvervsstøtten kan sagtens reduceres med 1.000.000 kr. Ved 
ansættelsen af en Lean medarbejder kan der i administrationen spares væsentlig 
mere end de 500.000 kr., der er beregnet i budgettet.
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I øvrigt mener vi, at der bør bevilges 1.000.000 kr. ekstra til busdrift for at forbedre de
ældres muligheder til at komme frem f.eks. til Helsinge fra yderområderne. Husk at 
disse mennesker også er gode skatteydere.

Handicaprådet
Handicaprådet har følgende tre anbefalinger til Budget 2015-2018:

Anbefaling 1
At GK - i lighed med Furesø Kommune - får lavet en analyse med et samlet overblik 
over tilgængeligheden i kommunens ejendomme og rekreative områder, og derefter 
laver en flerårig handlingsplan med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der skal ske i 
de kommende år. Furesø Kommune har brugt en konsulent fra God Adgang til at 
lave analysen og derefter selv lavet prioriteringen. 
At der afsættes en kommunal tilgængelighedspulje til dette i lighed med ESCO-
puljen, hvor der er lavet en prioritering af, hvor der skal laves energiforbedringer. 
At administrationen desuden systematisk søger tilskud til de prioriterede tiltag fra den
offentlige tilgængelighedspulje. 
At man som led i tilgængeligheden prioriterer at gøre kommunens hjemmeside 
tilgængelig. Den er nu bl.a. fyldt med pdf-filer, som ikke kan læses med de 
læsemaskiner som ordblinde, svagtseende og blinde bruger. 

Begrundelse:
Tilgængelighed til kommunens ejendomme og rekreative områder betyder, at 
borgerne har mulighed for at hjælpe sig selv i større udstrækning. Borgere, der kan 
det, er billigere borgere, end borgere der skal hjælpes, hvilket kobler sig til den 
rehabiliterende indsats, som GK ønsker fremmet på social- og sundhedsområdet. 

Efter at Danmark har tiltrådt FN's konvention om rettigheder for personer med 
handicap, er det desuden en forpligtelse - også for kommunerne - aktivt at sikre 
gennemførelse af denne, herunder Artikel 9 om tilgængelighed. Det fremgår af 
denne, at der bl.a. skal træffes passende foranstaltninger til at sikre, at mennesker 
med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser, 
information, og øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden, 
både i byområder og landdistrikter. Foranstaltningerne omfatter identifikation og 
afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed. 

Fx er det tvivlsomt om en elev, der bruger kørestol, kan komme ind på 
Produktionsskolen. Handicaprådet forudsætter her, at målet om at 95% af en 
ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse også omfatter unge med 
handicap. 
Der er slet ikke tilgængelighed til 1. sal, ligesom den gamle bygning ikke er 
tilgængelig for hverken unge eller medarbejdere med handicap.

God tilgængelighed handler ikke kun om at borgere med handicap kan bruge 
kommunens faciliteter og rekreative områder, men også at politikere og 
medarbejdere med et handicap kan arbejde og færdes, ligesom tilgængelighed vil 
være en fordel for ældre, folk med barnevogne mv. 

Handicaprådet er helt klar over, at der ikke er råd til det hele på én gang, men der 
bør laves en analyse og lægges en plan.

Anbefaling 2
Rådet anbefaler, at der - når der skal laves nye trafiksignaler - i hvert tilfælde 
vurderes, om der er behov for akustiske trafiksignaler. Som eksempel kan nævnes 
fodgængerovergangene ved Helsinge Station, hvor der ikke er etableret 
trafiksignaler, men hvor mennesker, der er blinde eller svagtseende krydser gaden 
med livet i hænderne. 
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Anbefaling 3
Rådet anbefaler, at GK - som nogle andre kommuner - altid vurderer om en sag har 
handicapkonsekvenser, når sager er til politisk behandling.
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