Nivå den 16. november 2020

Referat
Seniorrådet møde 20-9

Videomøde
mandag den 16. november 2020, kl 13:00 – 14:30
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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
Afbud Hans Bækvang, se tekst

3 Ældrechef Hans Bækvang
Kommunen har fået et påbud om restriktioner på plejecentrene på grund af de store smittetal i kommunen og detaljer diskuteres på SoSu møde i eftermiddag.
I Fredensborg Kommune er smittetallet højt.
De smittede er heldigvis mest børn og unge, ikke de ældre.

4 Centerchef Mie Gudmundsen
Vi fik en redegørelse for kommunens indstilling til udelukkende elektronisk valg for seniorrådsvalg
med henvisning til corona smitte og økonomi, hvilket vi ikke kunne tilslutte os da stemmeprocenten
dokumenteret bliver lav.
Kommunene vil som tidligere assistere med informationsmøde i forhold til opstilling og opslag af valgmateriale.
Seniorrådet får kommunens indstilling omkring afholdelse af valg til seniorråd 2021 tilsendt til kommentarer og vil følge op herpå i forhold til økonomiudvalgets behandling af sagen i december.

5 Godkendelse af referat
Ansvarlig: Formanden
Referat 9 – 7. oktober 2020 Godkendt.

6 Info fra formanden
Ansvarlig: Formanden
Formanden konkluderede at der ikke var ydeligere behov for diskussion af referater.

7 Seniorrådets Handlingsplan 2020-2021
Ansvarlig: Formanden og Finn Kamper-Jørgensen
Seniorrådet er startet arbejdet med at udvikle en handlingsplan for Fredensborg Seniorråd.
Herunder også uddelegering af sager/opgaver med medfølgende ansvar og kompetance. Gruppernes
formulering omkring deres handlingsplaner tags op løbende og Bolig gruppen blev behandlet på dette
møde.
Boliggruppen

Målet: Seniorrådet fastlægger de opgaver som Boliggruppen skal arbejde med i 2020-21
Boliggruppens mål er at rådgive byrådet for at skabe størst mulig livskvalitet for nuværende og fremtidige ældre, om hvordan bebyggelsens miljø påvirker borgernes sundhed og livskvalitet.
Hvad skal Seniorrådets rådgivning bestå af:
1. Planlægning af ny bebyggelse.
2. Modernisering af ældre bebyggelse. (Byfornyelse og by fortætning)

side 3 af 9

Fredensborg Seniorråd

november

2020

3. Flyt i god tid til den bolig, du ønsker at blive gammel i.
4. Høringer og rådgivning af sager i PLM
5. Samarbejde med Ældre Sagen og forvaltningen
6. Udover rådgivningen vil gruppen skrive læserbreve for at fremme sager og kendskabet til Seniorrådet.
Alle boliger: Lejer og ejer bolig. Private- eller almene boliger. Boliger med eller uden have bliver
behandlet under et.
Rådgivning om planlægning af ny bebyggelse.

Når kommunen planlægger ny bebyggelse, bør

Byrådet tage hensyn til, hvordan bebyggelsens miljø påvirker borgernes sundhed og livskvalitet.
Ud over prisen er de to vigtigste faktorer for især for ældre befolkningen TRYGHED OG FÆLLESSKAB.
I den ene ende, hvor der er mest tryghed og fællesskab finder vi Seniorbofællesskaber og i den
modsatte ende med mindst tryghed og fællesskab kommer parcelhuse og etagebyggeri.
Boliggruppen har mest beskæftiges sig mest med SeniorBoFællesskaber. De opfylder de ældre behov
for tryghed og fællesskab. Seniorbofællesskabet er den ultimative måde, at opnå disse fordele, men
det er også den mest omfattende, der kræver overlang planlægning, og vanskeligheder med at finde
og udskifte de rigtige beboere.
I den anden ende er der meget lidt tryghed og fællesskab, mellem de to er der mange muligheder fx
rækkehuse, som tidligere var meget brugt.
Rækkehuse er op vej tilbage, nu som kædehuse og klyngehuse, og de opfylder i forskellig grad behovet
for tryghed og fællesskab.
Boliggruppen fortsætter denne rådgivning
Rådgivning om modernisering af ældre bebyggelse.

Boliggruppen og Seniorrådet har i mange

år arbejdet på at modernisere Kommunens ældre boligmasse, så den bliver mere seniorvenlig med
størst mulig fortætning
Boliger gøres mere boligvenlige boliger ved f.eks. at indrette elevatorer i ejendommene og med fortætning dvs. bedre udnyttelse af ejendommene arealer fx ved at udnytte tagetagerne.
Nu gælder det også mere klimavenlige boliger ved fx ved bedre isolering og udskiftninger af vinduer.
I København og Frederiksberg har konceptet været brugt i mange år med godt resultat.
I ”Enebærhaven” (Humlebæk Boligselskab) er lejligheder og trappeopgange renoveret, og der er installeret elevatorer i en del af opgangene. Resultatet er, at mange ældre beboere nu kan blive boende
i deres lejlighed. En yderligere konsekvens er, at der nu er flere års ventetid for en bolig i ”Enebærhaven”. Tidligere var det vanskeligt at leje lejlighederne ud.
Boliggruppen vil fortsætte denne rådgivning.
Rådgivning af: Flyt i god tid til den bolig, du ønsker at blive gammel i, er endnu ikke sat i
gang.
Høringer og rådgivning af sager i Plan- Miljø- og Klimaudvalget

i udvalget og rådgiver udvalget både skriftligt og mundtligt
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Det nye budget indeholder følgende, som Ældre Sagen har rådgivet Byrådet om at tage med
i budgettet 2021.

”Byrådet vil senest i 1. kvartal 2021, i samspil med relevante parter, fremlægge

en oversigt over egnede arealer, private eller offentlige, hvor der kan etableres seniorbofællesskaber
og/eller seniorvenlige boliger” Ældre Sagen har nedsat en Seniorboliggruppe, der skal arbejde med
Seniorbofællesskaber og Seniorvenlige boliger. Ældre Sagen har indbudt Seniorrådets Boligruppen
til et samarbejde. Niels Søndergaard har efter en drøftelse med Erling Vraa fundet det rigtigt, at
Seniorrådets Boliggruppen deltager i gruppen, da samarbejdet fører til de bedste resultater for de
ældre kommunen. Jørgen har deltaget i et møde. Hvor også kommunens planchef Jens Ulrik Romose
deltog. Der er ikke skrevet et referat af møde.
Udover rådgivningen vil gruppen skrive læserbreve for at fremme sagerne og kendskabet til
Seniorrådet.

Delegering til Boliggruppen Med baggrund i Seniorrådets vedtrædelse af målsæt-

ningerne og handleplanen på boligområdet delegeres det til Boliggruppen at tage fornødne kontakter
og arbejde for at målsætningerne realiseres.
Boliggruppen melder løbende tilbage til Seniorrådet og dets formand om sit arbejde.

8 Social-og Sundhedsgruppen
Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen
Der forventes et regeringsudspil i 2021 til en sundhedsreform - KL og Danske Regioner ønsker også
en folkesundhedslov.
Sundhedsstyrelsen har udsendt forslag til planlægning af akutindsatsen - dækkende den næste 1o års
periode: Anbefalinger til den akutte sundhedsindsats.
Relevant aktuelt for udviklingen i vor kommune.
Sundhedsstyrelsen afholder 17. november engelsksproget webinar om den primære sundhedstjeneste
(det nære og sammenhængende sundhedsvæsen) baseret på VIVEs rapport om den primære sundhedstjeneste i de nordiske lande:Rapport om de primære sundhadsvæsener i norden.
Med faldende indlæggelssestider på sygehus er videre udvikling af en nær, sammenhængende sundhedstjeneste vigtig
Webinar om det nære sundhedsvæsen hvor Finn ønsker at deltage og kan melde os til som SR med
delt adgang. SR medlemmer melder tilbage til Finn om delt adgang

9 Generel orientering
9.1
9.1.1

Observatører på pleje- og aktivitetscentre
Niels Søndergaard (Mergeltoften)

Ledelsen på Mergeltoften ærgere sig over en ”tilfredsstillende” rapport fra BBDO for det sidste uanmeldte tilsyn.
9.1.2

Michael Huusom (Egelunden Plejecenter)

Ingen nyheder er gode nyheder angående Plejecenter Egelunden, Kokkedal
9.1.3

Toni Strande (Lystholm)

Ingen nyheder fra plejecenter Lystholm, Fredensborg.
9.1.4

Lisbeth E. Knudsen (Benediktehjemmet)

Ingen nyheder angående Benediktehjemmet, Fredensborg.
9.1.5

Jonna Farbmacher (Skovgården)

Rådet skal oprettes og Jonna har møde med forstanderen onsdag
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Andet

Vi diskuterede allokeringen af borgere med demens, som ikke kun sker til Benediktehjemmet og vi vil
bringe dette videre

10

Teknikgruppen

Ansvarlig: Michael Huusom
Affaldssortering er stadig en udfordring med langt til beholdere mm.
Blade mm bør ryddes væk af hensyn til sikkerhed.
Gruppen har kommunikeret med kommunen om at den offentlige trafik til det nye plejecenter ikke er
i orden, da det ikke var acceptabelt med 500 m til bus ved Skovgården.
Ankestyrelsens statistik på sociale ankesager viser det kan betale sig at klage.
Flagermus kan berettige fredning i mange sammenhænge.

11

Boligruppen

Se punkt 7 på side 3

12

Kulturgruppen

Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen
Vi har ikke fået tilbagemelding om hvem der fik årets kulturpris.
Oplæg fra Peter Aarby, Lokalhistorisk Forening i Avderød om spadsereture i kommunerne, som for få
midler kan etableres som supplement til de eksisterende stier blev fremlagt.
Der var enighed om at støtte initiativet og arbejde aktivt for at disse ture indgår i kommunens tilbud,
også i forhold til fysisk aktivitet.

13

IT- og Kommunikationsgruppen

Ansvarlig: Niels Søndergaard
Seniorrådet fandt, at man skal promovere det kommunale nyhedsbrev yderligere f.eks. også gennem
Ældresagen.

14

Internt Seniorrådet

Ansvarlig: Formanden

15
15.1

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.

Finn stiller ikke op til Dansk Ældreråd igen og der skal findes en ny kandidat til formandsposten.
Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom og Niels Søndergaard peger på Jørgen
Gettermann som formandskandidat.
Finn Kamper-Jørgensne har overtaget formandskabet for Nordgruppen.

15.2

Møder

• DÆ Repræsentantskabsmøde – udskudt indtil videre (10. maj).
Tilmeldt: Niels Søndergaard og Finn Kamper-Jørgensen
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• DÆ Ældrekonference – udskudt indtil videre (10. maj).
Tilmeldt: Niels Søndergaard, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher og
Toni Strande

15.3

Nordgruppen

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

15.4

Forebyggelsesrådet

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

Det undersøges aktuelt om Forebyggelserådet i et ekstra nyhedsbrev til ældre kunne foreslå henvisninger (video, podcast mv) til fysisk aktivitet hjemme og indendørs indtil selvtræning og hold genetableres
efter coronakrisen.

15.5

Kommunernes Landsforening

15.5.1

Fremtidige konferencer

• Lisbeth E. Knudsen og Anette Lewinsky deltager på ”KL’s livestream-serie: Livssituationer og
overgange i alderdommen” den 25. november 2020.
• Den årlige sundhedspolitiske konference i 2021 erstattes i år pga corona af et 3-dages virtuelt
program 19-21 januar 2021. Program fremgår her: Kom til KL’s virtuelle konferencer
Finn Kamer-Jørgensen deltager og sørger for kontakt til evt. øvrige deltagere fra Seniorrådet.

15.6

Kurser

Ingen tilgængelige for tiden.

15.7

16

Andre konferencer

Seniorrådets mødedatoer

Ansvarlig: Formanden
16.1

Møder i 2020

Den kommunale udvalgsmødekalender 2020

Aftale om Julefrokost, er udskudt indtil videre.
dato

2.

16.2

måned

HB

lokale

December

X

??

Bemærkning

Møder i 2021

Udvalgsmøder i Fredensborg Kommune i 2021: Kommunale Udvalgsmøder
Kalender med indlagt Seniorrådsmøder:
Kalender for Seniorrådet
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dato

måned

6.

januar

3.

feberuar

3.

marts

7.

april

5.

maj

2.

juni

11.

17

HB

lokale

2020

Bemærkning

august

8.

september

6.

oktobewr

3.

november

8.

december

Eventuelt

Når man ældes,
bliver man både
lidt tåbeligere
og lidt klogere
...Ukendt
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