Nivå den 6. februar 2020

Referat
Seniorrådet møde 20-2

onsdag den 5. februar 2020, kl 13:00 – 17:00
Kontrabassen, Rådhuset
Til stede: Jonna Farbmacher, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen, Anette

Lewinsky, Jørgen Simonsen, Toni Strande, Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard.
Afbud: Ingen
Gæster: Ældrechef Hans Bækvang 13:30 – 14:00
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Bilag: se (blå)links under de enkelte dagordenspunkter.

EU’s GDPR persondataforordning – som trådte i kraft den 25. maj 2017 her i Danmark – fordrer at
personer, som nævnes i offentlige elektroniske dokumenter skal give deres tilsagn til omtalen.
Seniorrådet har bedt personer, som ikke er ansat i Fredensborg Kommune eller er medlemmer af
Seniorrådet, og som er nævnt i dette referat, om tilladelse.

Fredensborg Seniorråd

februar

2020

1 Valg af Referent(er)
Ansvarlig: Formanden
Lisbeth E. Knudsen er fast referent indtil videre.

2 Godkendelse af dagsordenen
Ansvarlig: Formanden
Godkendt med enkelte ændringer

3 Godkendelse af referat
Ansvarlig: Formanden
Referat 1 – 8. januar 2020 Referatet blev godkendt med enklte justeringer.

4 Almen orientering
Ansvarlig: Formanden
4.1

Info fra Formanden

Flyttet punkt 4. fra punkt ?? (??) på side ??.
1. Ved samtale med IA-konsulenterne om opsigelse af fakta på hjemmesiden, blev jeg gjort opmærksom på, at de har åbnet op for finansiering gennem reklamer. Desuden ville de gerne vide,
hvilke data vi gerne så på siden.
Abonnementet løber til sommer 2020 og sagen sættes på dagsordenen til april mødet. Seniorrådetsmedlemmerne opfordres til at orientere sig i hjemmesiden forinden og tage stilling til om
hjemmesiden kan bruges i Seniorrådets arbejde.
2. Materialet til budgetseminaret i august offentliggøres den 14.august 2020
Hans Bækvang vil give en gennemgang af materialet onsdag den 17. august kl. 17-18.
3. Seniorrådets interne forhold blev grundigt diskuteret. Seniorrådet pålægger Grethe Troensegaard ikke at udtale sig på Seniorrådets vegne uden bemyndigelse fra Seniorrådet ved formanden.

4.2

Referat af ”Borgmesterfrokosten”

Seniorrådetroste kommunen for inddragelse af en ny model for demografiregulering af kommunens
budgetter fremover og fortsat brug af klippekort til plehjemsbeboerne.
4.2.1

SoSugruppen

Finn fortalte om Forebyggelsesrådets arbejde. Borgmesteren gav tilslutning til, at han indsender information om Forebyggelsrådet til sundhedsministeren som led i ministerens Fase 2 for de kommende
års sundhedspolitiske udvikling. Social- og Sundhedsgruppens bidrag
4.2.2

Boliggruppen

Borgmesteren gav Seniorrådet to opgaver. Seniorrådet skal finde egnede grunde til at etablere Seniorbofællesskaber i kommunen. Seniorrådet skal undersøge mulighederne for at ejeren af Nyvej vil
bygge seniorboligfælleskab.
4.2.3

Teknikudvalget

• Seniorrådet kan kun være enige i de fine visioner og intentioner fremført for de fire byer og
landområdet i forslaget til Planstrategi 2032.
Vi ser frem til Lokalplaner, handleplaner, anlægsloft, økonomi med flere detaljerede og specifikke
tiltag … for Seniorrådets nærmere granskning.
• Hvis DOT (DSB, Metro, Movia) fastholder at 65+ tremåneders-kortet (mimrekortet) afskaffes
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… selvom en løsning nu (januar 2020) er udskudt … kunne kommunen kompensere lidt lokalt ved
i flextur at overgå til kommunetakst (24 kr.). Seniorrådet håber at kommunens repræsentant
”på rette sted?” udtrykker ønsket om at ”Mimrekortet” (måske i en justeret form) bevares.
• Seniorrådet foreslår at kommunen udarbejder en Politik/principper, evt. en Kvalitetsstandard for
brug af velfærdsteknologi i ældreplejen. Emner kunne være: Skærmkontrol/besøg, genoptræning/selvtræning via smartphone eller interaktivt TV, Virtual Reality systemer, brug af robotter, GPS-brug m.v. samt de etiske overvejelser forbundet hermed.
• Seniorrådet ser gerne at ”Kursus for kommende pensionister” genindføres
• Seniorrådet tror på værdien af borgerinddragelse/information. Det hedengangne ”Borgerpanel”
bør genoprettes.
• Tilsvarende ønsker Seniorrådet oplyst om beslutningsgrundlag for/imod opførsel af et muligt
varmtvandsbassin … f.eks. som en del af Generationernes Hus i Nivå.

• Seniorrådet anmoder om indsigt i beregningsmetoden for fastlæggelse af husleje, tvungne tilkøb
og frivillige tilkøb samt det såkaldte ”Rådighedsbeløb/lommepenge” (ca. 1400 kr.) for beboere
på kommunens plejecentre.

5 Social-og Sundhedsgruppen
Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen
5.1

Nyt fra Seniorrådets SoSu udvalg

Seniorrådet frarådede i høringssvar at sundhedspolitik indgik i oplæg om kultur og fritid.
En særskilt sundhedspolitik efterlyses af alle sundhedsorienterede høringsberettigede.
Seniorrådet ser det dog som et godt skridt på vejen af ordet sundhedsfremme nu indgår.
Høringssvar omkring Sundhedspolitik

5.2

Gæst Ældrechef Hans Bækvang

Hans Bækvang meddelte at midler til rådighed omkring bekæmpelse af ensomhed blandt ældre anvendes til aktiviteter og der indkaldes til planlægningsmøder herom hvor Seniorrådet er repræsenteret
ved Jonna Farbmacher. Der sigtes mod et temamøde i april med politikere så indsatsen kan iværksættes hurtigt.
Hans Bækvang oplyste i forlængelse af diskussionerne på borgmesterfrokosten at rådighedsbeløb for
en ældre på plejehjem (ØH og LH) vil blive udregnet. Faste udgifter til husleje, kost, tøjvask mm
udregnes for dyreste og billigste oplyses. Borgerservice kan oplyse om beløbet 1400 kr stadig er gældende og hvordan det er udregnet.
Sundhedshus i Fredensborg idet gamle posthus planlægges.
Der arbejdes på at indføre akut pladser.
Informationsmøder for kommende pensionister var en succes og Seniorrådet foreslår individuelle sundhedsforhold også medtages i kommende kurser.

5.3
5.3.1

Observatører på pleje- og aktivitetscentre
Michael Huusom (Egelunden Plejecenter)

På mit møde den 15. januar med Centerleder Berit Vikmann oplyste hun:
1. Plejecenter Egelunden afholder ikke Bruger-Pårørende Råd.
Centerlederen Berit Vikmann holder løbende kontakt til pårørende.
Desværre er der en stor del pårørende som ikke udviser ”rettidig” omsorg for deres familiemedlemmer i de 44 boliger.
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2. Klippekortordningens tilskudsbeløb til hele Fredensborg Kommune overgik 1. januar 2020 fra
puljetilskud til bloktilskud. Beløbet (2,5 mio. kr./år i fire år) tildeles stadig de enkelte Plejecentre
med ca. 500.000 til hver.
Administration af ordningen foregår stadig på Egelunden, men er dog blevet lidt lettere.
3. Betaling for leje af plejebolig, betaling for ”tvungne” ydelser, og betaling for ”frivillige (ekstra)”
ydelser kan næppe overstige 13.000 kr. i alt … selv for en velbemidlet beboer.
De mindst bemidlede beboere kan få tilskud fra kommunen til lejen og tvungne ydelser, og
stadig blive tildelt de såkaldte lommepenge (ca. 1400 kr./måned).
4. Personalemæssigt var 2018 et svært år med høj sygdom og andet fravær.
2019 var et bedre år (men dog også med økonomisk underskud).
Fra januar 2020 ser personalesituationen lysere ud.
5. Hvis ensomme skal opspores og inviteres ind i ”netværk”, er det kun i begrænset omfang plejecenterborgere eller deres pårørende som er aktuelle.
Eventuelle enlige skal nok nærmere findes blandt deltagere i aktivitetscentre og dagcentre.
5.3.2

Niels Søndergaard (Mergeltoften)

Der har ikke i perioden været Bruger–pårørenderådsmøde (det holdes 3 gange om året, næste gang
den 18. februar)
5.3.3

Toni Strande (Lystholm)

Tilgængelighed med offentlig transport er ok.
Der er ca 100 m. fra stoppestedet til indgangen, der er dog ingen forbindelse i ydertimerne morgen
og aften, hvilket kan være et problem for personalet.
Angående personalemangel (det kan være svært at rekrutere ) er følgende under overvejelse :
1. Ansætte mere fast personale (altså over normen ), så der ved sygdom ikke nødvendigvis er
brug for afløsere, fordi man kan hjælpe hinanden og praktiske ting kan udskydes.
2. Sende tøjvask (privat ) ud af huset, lige nu er det personalet, der vasker beboernes tøj. Derved
bliver der frigjort tid, så personalet kan koncentrere sig om beboerne.
Vaskeriet har givet udtryk for, at de kan løse opgaven . Jeg mener, at vi må være obs på kvalitet
og pris.
For nogle beboere kan det også give behov for noget mere tøj, da man ikke får rent tøj så tit .

6 Teknikgruppen
Ansvarlig: Michael Huusom
Teknikgruppen har fremsendt et høringssvar til Infrastruktur og Trafik Udvalget angående ”Busbetjening til/fra det nye Plejecenter Skovgården i Humlebæk syd området” (se vedhæftede fil).
Teknikgruppen undersøger via kommunen, og på opfordring af hørehæmmede borgere, de nærmere
kriterier (bygningsreglementer m.v.) omkring installation af ”Teleslyngeanlæg” i forbindelse med opførelse af f.eks. nye plejecentre. Kommunens tilgængelighedskoordinator er forespurgt. Afventer svar.
Teknikgruppen har, på vegne af både Formanden for Seniorrådet og Formanden for Ældre Sagen,
fremsendt læserbrev angående evt. afskaffelse af 65+ pensionist rabatordninger (mimrekort) (se vedhæftede fil).
Formanden for Teknikgruppen informerede Seniorrådet om et samarbejde med Seniorrådet og Ældre
Sagen i Hørsholm Kommune omkring et ”Opfriskningskursus for erfarne bilister”. Nærmere tilgår.
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7 Boliggruppen
Ansvarlig: Jørgen Simonsen
Seniorrådet er bedt om udpegning af egnede steder til senioregnede boliger. Boliggruppen går videre
med Nyvej.
Boliggruppen har holdt møde med Dan Gabriel om Humlebæk Bymidte.
Referat af møde med DanGabriel

8 Kulturgruppen
Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen
Anette Lewinsky deltager i fejring af udvidelse af åbningstid på Nivå bibliotek den 10.2 kl 10-12.
Seniorrådet imødeser aktivitetskalender for kulturbegivenheder i kommunen

9 IT- og Kommunikationsgruppen
Ansvarlig: Niels Søndergaard

10

Internt Seniorrådet

Ansvarlig: Formanden
2 Se punkt 4.3 (Info fra Formanden) på side 3.

10.1

Seniorrådet Økonomi

Toni er ved at overtage kassererrollen, og var med til at lave lønkørsel for januar.
Regnskabsaflæggelsen med Hans Bækvang er udsat til den 6. februar 2020.

11
11.1

Konferencer, kurser og møder
Danske Ældreråd, Regionsældrerådet

Delegerede: i Regionsældrerådet: Jørgen Simonsen og Lisbeth E. Knudsen med Michael Huusom som
suppleant.
Ordinære møder foregår altid på Regionsgården i Hillerød.
• Temadag – 24.februar 2020 (Frederiksborgcenteret – Hillerød)
Tilmeldt: Niels Søndergaard, Toni Strande, Michael Huusom og Finn Kamper-Jørgensen
Temadag – 26.februar 2020 (Theilgaard – Theilgaards Torv 6, Køge)

Tilmeldt: Jørgen Simonsen og Grethe Troensegaard
Program for Temadag
• Repræsentantskabsmøde – 27. april 2020 (Nyborg Strand)
Tilmeldt: Niels Søndergaard, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Toni Strande, Jonna
Farbmarcher
• Danske Ældreråds ældrepolitiske konference – 28. april 2020 (Nyborg Strand)
Til: Niels Søndergaard, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Toni Strande, Jonna Farbmacher, Grethe Troensegaard og Jørgen Simonsen.
• Regionsældrerådet – ordinært møde 13. maj 2020
• Regionsældrerådet – ordinært møde 20. august 2020
• Regionsældrerådet – ordinært møde 4. november 2020
• Danske Ældreråd vil afgive en melding til sundhedsministeren om ældrerådenes forslag til
sundhedspolitiske udviklingsinitiativer, jf. en forventet ny sundhedspolitisk udvikling i Danmark.
Finn har bidraget som bestyrelsesmedlem med forslag
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Nordgruppen

Delegerede: Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher med Michael Huusom som suppleant.

• 7. april
• 11. august
• 20. oktober

11.3

Forebyggelsesrådet

Delegerede: Finn Kamper-Jørgensen og Lisbeth E. Knudsen med Anette Lewinsky som suppleant.

Møderne i Forebyggelsesrådet er:
1. møde 11.marts 2020 kl 13:00 i Lilletrommen
2. møde 26. maj 2020 kl 13 i Lilletrommen
3. møde 30. september 2020 kl 13 i Lilletrommen
4. møde 24. november 2020 kl 13 i Store Projektrum

11.4

Kommunernes Landsforening

11.4.1

Afrapportering: KLs Sundhedspolitiske konference

Fin Kamper-Jørgensen har deltaget, og har taget medfølgende noter.
Finn Kamper-Jørgensens Noter
11.4.2

Fremtidige konferencer

• Social- og Sundhedpolitisk Forum 14. / 15. maj 2020 – Aalborg Kongres & Kulturcenter
• Ældrekonference 29. september 2020 – Comwell Kolding
Ønske om deltagelse: Michael Huusom, Niels Søndergaard.

11.5

Kurser

Ingen tilgængelige for tiden.

11.6

12

Andre konferencer

Seniorrådets mødedatoer

Ansvarlig: Formanden
12.1

2020

Den kommunale udvalgsmødekalender 2020
Frivilligcenteret vil gerne lægge lokaler til seniorrådsmødet den 3. juni 2020
Michael Huusom kordinerer.
dato

13

måned

HB

–

lokale

4.

Marts

1.

April

Klaveret

6.

Maj

Kontrabassen

3.

Juni

5.

August

Kontrabassen

2.

September

Kontrabassen

–

Bemærkning

Kontrabassen

Frivilligcenteret

7

Oktober

Kontrabassen

4.

November

Kontrabassen

2.

December

Kontrabassen

Eventuelt
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Well, I know, I miss more than hit
With a face that was launched to sink
And I seldom feel, the bright relief
It’s been the worst day since yesterday
...Flogging Molly
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Samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og Seniorrådet 2018-2021
Seniorrådets vedtægter 2018-2021
Ansvarsområder i Seniorrådet
Fredensborg Kommunes hjemmeside
Fredensborg Seniorråds hjemmeside
Fredensborg Kommunes Budget
Kommunernes Landsforenings hjemmeside
Danske Ældreråds hjemmeside
Regionsældrerådets hjemmeside
Danmarks Statistik, Statistikbanken
RENOVERING AF EFTERKRIGSTIDENS ALMENE BEBYGGELSER
Styrelsen for Patientsikkerhed
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