Nivå den 5. juni 2020

Referat
Seniorrådet møde 20-6

Virtuelt (WebEx video møde)
onsdag den 3. juni 2020, kl 13:00 – 15:30
Til stede: Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen, Anette Lewinsky, Jørgen

Simonsen, Niels Søndergaard
Afbud: Jonna Farbmacher, Toni Strande.
Fraværende uden afbud: Grethe Troensegaard.
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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.
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1 Valg af Referent(er)
Ansvarlig: Formanden
Lisbeth E. Knudsen.

2 Godkendelse af dagsordenen
Ansvarlig: Formanden
Godkendt med ekstra punkt om Jonna Farbmacher som Seniorrådsobservatør i pårørenderådet for
Skovgården.

3 Godkendelse af referat
Ansvarlig: Formanden
Referat 5 – 13. maj 2020 Referatet godkendt

4 Almen orientering
Ansvarlig: Formanden
• Hans Nissen kommer til septembermødet.
• Pårørenderådsobservatør på Skovgården (Jonna Farbmacher) med bemærkning fra Finn KamperJørgensen om, at det nye i etablering af sundhedshus skal tages op i anden sammenhæng.
• Afholdelse af mødet hos Frivilligcenteret arrangeres i efteråret af Michael Huusom når en dato
er fastsat.
• Regler for læserebreve på hjemmesiden.
Læserbreve sættes på hjemmesiden, hvis indholdet kan relateres til Seniorrådet.
• Danske Ældreråd udgivet en ny Håndbog om Ældreråds Samarbejde
er udsendt til alle Håndbog om Ældrreråds samarbejde
• Hjemmeside (se 9 på side 6)

4.1

Budgetbehandling Fredensborg Kommune

Første del af vores behandling af budgettet.
Såvel med og uden demografi-regulering. Rådighedskatalog (tidligere sparekatalog kommer senere).
Rammerne for Budget 2021-2024

4.2

Info fra Formanden

• Udtalelse fra Formanden, samt læserbrev til Frederiksborg Amts Avis
Formandens læserbrev
• Formanden har været til orienterende møde på kommunen omkring åbning af plejehjem (i forbindelse med den nuværende sundhedskrise).
• Årsberetninge er nu færdig, Seniorrådet har godkendt det færdige resultat.
Vi venter på trykkeriet.
Seniorrådets Årsberetning 2019

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

Generel orientering

Nyhedsbrev 60+, hvor vi gerne vil have yderligere information om plejecentre, genoptræning mm.
Info om åbning af institutioner omkring følgende af ønskes af Seniorrådet:
• Biblioteker, men med nye regler for aflevering, udlån, ophold og indskrænkede åbningstider.
• Museer med øget fokus på sikkerhed
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• Det er både Nivågård og Louisiana der allerede har åbnet og Lokalhistorisk i Avderød følger med.
• Kommunens medborgerhuse, specielt at toiletadgang nu er mulig (hvis det er tilfældet?)
• Andre offentlige toiletadgange, f.eks. kirker?
• Gratis adgang til vaccination mod lungebetændelse
• Mulighed for alle for test for corona med henvisning til hvor man bestiller tid
• Rygestop tilbud nævnes tillige ad det er et nyt centralt initiativ

5.2

Retningslinier for Hjemmeplejen

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hjemmeplejen blev opdateret den 7. maj (se vedlagte Retningslinier fra Sundhedsstyrelsen), og heraf fremgår det, at der over for sårbare persongrupper skal bæres ansigtsvesir eller masker, hvor opgavevaretagelsen indebærer langvarige eller hyppige, tætte og
uundgåelige ansigt til ansigt- kontakter mellem personale og borgere/patienter.
Sårbare personer er bl.a. svage ældre, lungepatienter, sklerosepatienter.
Hvad der er langvarig eller hyppig kontakt overlades til kommunes eller plejers tolkning.
En effektiv beskyttelse af de sårbare grupper er fortsat nødvendig, når samfundet åbnes igen.
På den baggrund ønskes en redegørelse for, hvorledes der her i kommunen sættes ind med brug af
ansigtsbeskyttelse.

5.3

Anbefaling fra Sundhedsstyrelsen (om det gode ældreliv)

På Forebyggelsesrådets møde præsenterede Finn Kamper-Jørgensen Sundhedsstyrelsens 14 anbefalinger for det gode ældreliv med trivsel og sundhed.
Det var uddrag af en publikation fra slutningen af 2019.
14 punkter fra forbyggelsesrådet Se i øvrigt Sundhedstyrelsens Faglige oplæg i appendix på side 9.

5.4

Observatører på pleje- og aktivitetscentre

5.4.1

Michael Huusom (Egelunden Plejecenter)

Michael Huusom oplyste sidste nyt fra Leder af Plejecenter Egelunden Berit Vikmann:
Vi har haft 2 personaler, der har været smittede, på uafhængige af hinanden tidspunkter, men INGEN
beboere eller kolleger er blevet smittet.
Når beboere har symptomer eller feber isoleres de og podes, men vi har ikke haft nogen smittede
endnu.
Vi følger besøgsanvisningen som trådte i kraft d.d. alt fungerer…
Ingen ledige stillinger, men vi har p.t. 2 langtidssyge (ikke Corona) og 1 på barsel.
Budget – vi har underskud og har et møde med økonomiafdelingen 3. juni.
Mange demente kan have svært ved at forstå Corona-forholdsreglerne.

5.5

Rundvisning på Skovgården

Rundvisning for Jonna Farbmacher og Finn kamper-Jørgensen på Skovgården, som planlæges at åbne
til den planlagte tid.

5.6

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhed har fulgt Seniorrådets kommentarer om særskilt Sundhedsprogram, adskildt fra
Rritids- og Sundhedsudvalget.
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6 Teknikgruppen
Ansvarlig: Michael Huusom
6.1

Affaldsortering

Nyt affaldssorteringssystem … mange spande … (evt. yderligere sortering) … er et relevant ”ældre”
emne for Seniorrådet. Der kan være et transportproblem for ældre, der er gangbesværet, hvis affaldsspande er langt væk fra bolig.
Man kunne forslå en opfølgning via Seniorrådet (og evt Ældre Sagen).

6.2

Nivå bymidte

Generationernes Hus, Plejecenter, Svømmehal, Varmtvandsbassin
Medlemmerne af Seniorrådet er ikke enige omkring en svømmehal i Nivå, men der er bred enighed i
Seniorrådet om, at der bør indtænkes et varmtvandbassin i det nye sundhedshus i Nivå.

6.3

Movia

Offentlig transport er corona-ramt af manglende udnyttelse, og forudser nedskæringer (evt. lukning
af ruter?).
Seniorrådet bør rådgive for uændrede tilbud for vores Region og Kommune.
Mange mennesker har ikke optimale muligheder for transport i forvejen og det har betydning for såvel
det sociale og det motionsmæssige.

6.4

Budgettet

Selv om kommunen har modtaget ca. 15 mio. kr. mere i udligning, bliver der ikke afsat flere midler
til vedligeholdelse eller anlæg af stier og veje … tryghedsskabende foranstaltninger.
Når vi ser ”sparekataloget” bør vi agere.

7 Boligruppen
Ansvarlig: Jørgen Simonsen
Seniorrådet tilslutter sig anbefalingerne i Danske Ældreråds mærkesag: ”Vi vil sikre udbredelse af
nye boligformer til ældre” samt anbefaling 8 om boligformer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra
Publikationen:”Gode ældreliv med trivsel og sundhed” (Publiceret 2019).
Samtidigt bemyndiger Seniorrådets dets boliggruppe til at arbejde for at disse anbefalinger fører til en
relevant indsats i vor kommune – samtidigt med at Seniorrådet informeres om gruppens arbejde, jf.
Seniorrådets forretningsorden.
Geografisk placering af ”Senior bofællesskaber” (jf. borgmesterfrokosten).
Seniorrådet bør samlet diskutere og fremføre forslag.
Goegrafiske forslag:

• Stark grunden i Nivå blev nævnt, og det er op til boliggruppen at gå videre.
• Humlebæk Syd?
• Grund vest for Egedal Kirke i Kokkedal.
• Bovian-Koncept?
Holbæk har gode erfaringer. Seniorrådet var enige i at bekræfte, hvor muligt at seniorvenlige boliger
er topprioritet for Seniorrådet.
Der er derfor enighed om en mere offensiv tilgang bl.a..med fokus på politikere.
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Møder / aktivitet

MT Højgaard

Kontaktes om møde om planerne om deres store grund i Nivå.

Nyvej

Afholdt møde med ejeren. Nyvej egner sig ikke til et seniorbofællesskab,
idet grunden er for lille. Nyt møde med henblik på samarbejde om andre
projekter.

Jens Ulrik Romose

Romose kontaktes igen efter den 8. juni, når han er tilbage på rådhuset

Lejerbo

Afventer svar på vor henvendelse om møde

Humlebæk Bymidte

En byplanlægger er nu erstattet af en landskabsarkitekt. Ønsker p.t. ikke
møde med Seniorrådet. Ingen ved p.t. hvad der skal ske. Vi planlægger et
møde med Lars Simonsen.

Petersholm

Der holdes møde, når der er noget nyt.

Sørup

I Boliggruppens rapport fra april: ”Boliggruppen har været i kontakt med
initiativtagerne til seniorbofællesskabet” Vi har kontaktet initiativtagerne for
at høre ny. Da arkitekten fra Nyvej gerne vil i kontakt med dem.

7.2

Rapport fra Landbyggefonden

Fonden har fået tilladelse til at bruge 30 milliarder (indhold i fonden p.t. 18,5 milliader) over en
årrække, for at sikre fondens muligheder for at renovere de ældre almene boliger.
Det drejer sig (fra regeringens side) om tilgængelighed og klimavenlige.
Mange af pengene er allerede disponeret.
Vi ved ikke om de Almene Boligforeninger i Kommun er blandt ansøgerne.
Formanden har bedt os om at gennemgå rapporten fra Landsbyggefonden. Vi har valgt kun at skrive
om tilgængelighed, da klimavenlige boliger ligger udenfor Seniorrådets område.
Boliggruppens gennemgang af nedenstående
Om fremtidens boliger fra LBFLandsbyggefonden

8 Kulturgruppen
Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen
Deltagelse i møde med Center for kultur og Sundhed.
Se punkt også 5.1 på side 3
Info om Åbning af
• biblioteker, men med nye regler for aflevering, udlån, ophold og indskrænkede åbningstider.
• museer med øget fokus på sikkerhed
Det er både Nivågård og Louisiana der allerede har åbnet og Lokalhistorisk i Avderød følger med.
• kommunens medborgerhuse, specielt at toiletadgang nu er mulig (hvis det er tilfældet?)
• andre offentlige toiletadgange, f.eks. kirker?
Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs (udvidet fase 2)

9 IT- og Kommunikationsgruppen
Ansvarlig: Niels Søndergaard
Ny lovgivning om webtilgængelighed har betydning for ældreråd med egen selvstændig
hjemmeside

Senest den 23. september 2020 skal alle offentlige og offentligretslige organers hjemmesider være
tilpasset til loven om webtilgængelig, så hjemmesiderne er let tilgængelige for personer med handicap.
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Da landets ældreråd, falder inden for kategorien af offentlige organer, betyder det, at ældreråd med
egen selvstændig hjemmeside er ansvarlig for, at deres hjemmeside overholder kravene i loven.
Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside
Seniorrådet har talt med Ulla Skytte fra kommunen, og vedlægger en Tjekliste.
Tjekliste over Webtilgængelighed (det ser ikke så galt ud, som først antaget).
Formanden har bedt en bekendt (som er 100% blind, og kommentaren var ikke dårligt, dog havde
hendes læser lidt svært ved vore pdf’er.

10

Internt Seniorrådet

Ansvarlig: Formanden
10.1

Seniorrådet Økonomi

Toni er ved at overtage kassererrollen.
Vi får diæter men ikke kørsel for virtuelle møder.

11
11.1

Konferencer, kurser og møder
Danske Ældreråd

Finn Kamper-Jørgensen sidder i landsbestyrelsen i Danske Ældreråd.
Repræsentantskabsmødet planlægges nu til den 27. november 2020 i Vingsted. Det er samme dag,
som Vingsted konferencen, og vi må kun sende to delegerede (som bliver Finn Kamper-Jørgensen og
Niels Søndergaard).

11.2

Danske Ældreråd, Regionsældrerådet

Delegerede: i Regionsældrerådet: Jørgen Simonsen og Lisbeth E. Knudsen med Michael Huusom som
suppleant.
Fin Kamper-Jørgensen er i Regionsældrerådets forretningudvalg. Ordinære møder foregår altid på
Regionsgården i Hillerød.
• Repræsentantskabsmøde – 27. november 2020 (Vingsted)
Tilmeldt: Niels Søndergaard, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher og
Toni Strande
• Regionsældrerådet – ordinært møde 20. august 2020
• Regionsældrerådet – ordinært møde 4. november 2020

11.3

Nordgruppen

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

• 11. august
• 20. oktober

11.4

Forebyggelsesrådet

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

Rapport om faldforebyggelse blev initieret, overgang til pensionisttilværelsen, forebyggelse i etniske
grupper og frivillighed blev også nævnt. ref til Referat. Møderne i Forebyggelsesrådet er:
3. møde 30. september 2020 kl 13 i Lilletrommen
4. møde 24. november 2020 kl 13 i Store Projektrum

side 7 of 9

Fredensborg Seniorråd

11.5

juni

2020

Kommunernes Landsforening

11.5.1

Fremtidige konferencer

• Ældrekonference 29. september 2020 – Comwell Kolding
Ønske om deltagelse: Michael Huusom og Niels Søndergaard.

11.6

Kurser

Ingen tilgængelige for tiden.

11.7

12

Andre konferencer

Seniorrådets mødedatoer

Ansvarlig: Formanden
Den kommunale udvalgsmødekalender 2020
Frivilligcenteret vil gerne lægge lokaler til seniorrådsmødet senere i 2020
Michael Huusom kordinerer.
Formanden inviterer Lars Simonsen, Thomas Barfod og Ulla Hardy-Hansen til kommende møder.
Lilletrommen foretrækkes ved fysiske møder. Det tilstræbes at invitere alle politikere relevante i løbet
af året.
Formanden kan ved behov indkalde til ekstraordinære møder.

13

dato

måned

HB

lokale

5.

August

HB

Lilletrommen

19.

August

TBD

kl 17. Hans Bækvang (budget)

2.

September

Lilletrommen

Hans Nissen kl. 13
Lars Simonsen kl 14

7

Oktober

Stortrommen

4.

November

Lilletrommen

2.

December

Stortrommen

6.

Januar

lilletrommen

Bemærkning

Eventuelt

At fordømme de unge er et
mentalt behov for ældre mennesker,
og det hjælper gevaldigt på blodomløbet.
...Leo Trotskij
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Appendiks
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
Om fremtidens boliger fra LBFLandsbyggefonden
Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser
Styrelsen for Patientsikkerhed
Gode Ældreliv med trivsel og sundhed
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