!

SeniorRådet

Referat
Møde 1-2014
Fredensborg Seniorråd
MANDAG DEN 6. januar 2014 kl. 14:00-17:00
Kontrabassen, Fredensborg Rådhus
Til stede: Formand Jørgen Simonsen (JS), næstformand Michael Huusom (MH), sekretær
Grethe Troensegaard (GT), kasserer Josée Linnemann (JL), Anders Kopping (AK), Anette
Lewinsky (AL), Finn Kamper-Jørgensen (FK), Helle Lassen (HL) og Niels Søndergaard (NS).
Gæst, kl. 16:00: Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget, Fredensborg Kommune.
JS bød velkommen til arbejdet i Seniorrådet, som han håbede, ville resultere i et godt og
frugtbart samarbejde til gavn for kommunens ældre.
1)

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med bemærkningerne a og b:
MH foreslog, at punkt 8 n, rådets forretningsorden for den kommende periode,
2014-2017, blev rykket frem til behandling inden selve mødet. Dette blev ikke godkendt, men det blev vedtaget at rykke behandlingen frem som punkt 1 b.
a)

b)

2)

Godkendelse af referat fra konstituerende møde.
Godkendt med følgende bemærkninger til punkt 5:
Der blev forlangt og gennemført skriftlig afstemning angående formandsposten.
Den nyvalgte formand JS, vil foranstalte ny konstituering om senest 2 år (januar
2016).
Forslag til Seniorrådets Forretningsorden for 2014-2017 blev forelagt. Forslaget
blev drøftet. Behandling udsat til næste møde. Aktion MH.

Oprettelse af grupper
Seniorrådet betegner fremover tovholderne som gruppeformænd.
Efter forretningsudvalgets indstilling oprettedes følgende arbejdsgrupper:
a)

So-Su Gruppe
Finn Kamper-Jørgensen, gruppeformand
Josée Linnemann
Anders Kopping
Helle Lassen

b)

Teknisk Gruppe
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Michael Huusom, gruppeformand
Anette Lewinsky
Niels Søndergaard
Anders Kopping

3)

c)

IT- og Kulturgruppe
Niels Søndergaard, gruppeformand
Anette Lewinsky
Josée Linnemann
Michael Huusom

d)

Kommunens økonomi og budget
Jørgen Simonsen, gruppeformand
Gruppeformændene og sekretæren

Møde med udvalgsformand Hans Nissen
Indledningsvis oplyste Hans Nissen, at forebyggelse nu behandles af Fritids- og
Idrætsudvalget.
Kommunen planlægger et nyt plejecenter, og det diskuteres i den forbindelse: ”Hvad
skal det indeholde?” Her nævnte Hans Nissen f.eks. Plejehjemmet Lotte, men også det
nye plejecenter i Aalborg, ”Fremtidens Pleje-hjem” vil være et forbillede.
Det overvejes at etablere en svømmehal i kommunen, som også kan have interesse
med hensyn til varmtvandsbassin. Her efterlyser Hans Nissen Seniorrådets støtte.
Hans Nissen nævnte også Demenscenter Benediktehjemmet, hvor der p.t. er fokus på
tryghedsskabelse, blandt andet fordi man p.t. har en udad-reagerende patient.
Velfærdsteknologi har forsøgsvist været indført, men Hans Nissen gjorde udtrykkelig
opmærksom på, at der ikke er tale om besparelseshensyn, men at velfærdsteknologien kun har til hensigt at forbedre borgernes forhold.
Ældrepuljen: Hans Nissen er meget glad for bevillingen på 7 mio. kr. om året og ser
frem til, at pengene kan anvendes f.eks. til løft af demenscentre, rehabilitering af akutpladser på Lystholm samt, ikke at forglemme, yderligere mulighed for bad.
Hans Nissen syntes godt om ideen om, at der fremover skal være et fast punkt på Social- og Seniorudvalgets dagsordener om nyt fra Seniorrådet og vil overveje forslaget.

4)

Orientering fra So-Su Gruppen
Social- og Seniorudvalgets dagsorden den 6. januar 2014.
Kommentarer:
FK redegjorde for hovedpunkterne i gruppens ønsker. JL supplerede redegørelsen.
Borgerrettet forebyggelse på ældreområdet, herunder:
faldforebyggelse
a)
forebyggelse af demens
b)
KRAM-faktorerne
c)
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Behovsorienteret forebyggelse:
personlig pleje i hjemmeplejen
a)
svageste ældre på plejehjem
b)
rehabilitering/træning
c)
Der foreslås en arbejdsgruppe, bestående af forvaltningen og to repræsentanter fra
Seniorrådet.
5)

Orientering fra Teknikgruppen
a)

6)

7)

Plan- og Klimaudvalgets dagsorden den 7. januar 2014.
Teknikgruppen påskønner løsningsforslag til sag nr. 13/45468, ”Lette trafikanters
krydsning af Teglgårdsvej ved 100-vejen”.
I øvrigt ingen bemærkninger.

Orientering fra IT- og Kulturgruppen
a)

Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 8. januar 2014.
Ingen bemærkninger.

b)

Kulturudvalget den 9. januar 2014.
Ingen bemærkninger.

Hvorledes kan vi optimere samarbejdet og teamspirit i Seniorrådet?
Det blev vedtaget at arrangere en temadag for Seniorrådets medlemmer. JS og JL står
for planlægningen.

Følgende punkter (8, 9, 10 og 12) fra dagsorden nåede ikke at blive behandlet.
8)

Seniorrådets fokuspunkter i 2014
a)

Generel og speciel profylakse/forebyggelse i Fredensborg Kommune

b)

Seniorrådet prioriterer de tre vigtigste emner, som Social- og Seniorudvalget,
Forvaltningen og Seniorrådet kan samarbejde om.
1)
2)
3)

Forebyggelse
Sundhedspolitik
Tilgængelighed

c)

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af Budget 2014-2017 besluttet at nedsætte et Forebyggelsesråd. Seniorrådet ønsker at få to medlemmer i Forebyggelsesrådet.

d)

Eventuel revision af Ældrepolitikken i 2014. Tages op senere af So-Su Gruppen.
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9)

e)

Fundraising. Seniorrådet ønsker at blive orienteret om alle projekter inden for
ældreområdet. Tages op med forvaltningen. (JS og GT).

f)

Status for forebyggelseskoordinatorer. Tages op med forvaltningen. (JS og GT).

Aktuelle sager
a)

KL’s sundhedskonference i Kolding den 21. januar. FK blev tilmeldt i december.
Der er nu venteliste.

a)

Orienteringsmøde for nyvalgte medlemmer af Ældre-/Seniorråd. Torsdag den 30.
januar 2014 i Allerød. Deltagere: Niels Søndergaard, Michael Huusom, Anette
Lewinsky, Josée Linnemann, Anders Kopping.

b)

Møde om planlægning af den årlige skovtur for pensionister 15. januar 2014 kl.
14:30. Foreløbige deltagere: JS og GT.

d).

Frokostmøde med borgmesteren tirsdag den 25. februar 2014 kl. 12:30-14:00.
Formanden har bedt om et nyt forslag til tidspunkt, så alle kan deltage.

c)

Evaluering af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger. Seniorrådet foreslår et
temamøde. So-Su Gruppen kontakter forvaltningen med forslag om, at mødet
kan holdes inden vinterferien.

b)

Svømmehal med varmtvandsbassin. I forbindelse med vedtagelse af Budget
2014-2017 er der afsat 1 mio. i 2014 og 7 mio. i 2015, 2016 og 2017. til undersøgelse af mulighederne for at bygge en svømmehal i Fredensborg Kommune.
IT- og Kulturgruppen holder sig løbende orienteret.

c)

Samarbejde mellem DH (Danske Handicaporganisationer Fredensborg) og Seniorrådet. GT orienterer.

d)

Digitalisering. Borgerpanel vedrørende digitalisering. Nye medlemmer udpeges
af IT-gruppen.

e)

KL’s ældrekonference den 25. september 2013. Deltagere: Jørgen Simonsen,
Grethe Troensegaard, Finn Kamper-Jørgensen og Anette Gottschalck. Som en
udløber af konferencen er det foreslået at holde temamøder om bogen ”Kan det
virkelig passe?”

f)

Konference om Den Ældre Medicinske Patient den 28. november 2013. Deltagere: Finn Kamper og Helle Lassen. En inspirerende konference. Deltagerne orienterer.

g)

Hvorledes kan vi give borgerne en bedre information om arbejdet i SR?

h)

Behandling af ”IT-/digitaliserings”-området. Tages op af IT-gruppen.

i)

Ændringen i Forretningsordenen forelægges til godkendelse på næste møde af
Formanden.
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j)

Vedtægter og Samarbejdsaftalen forelægges til godkendelse på næste møde af
formanden. Derefter sendes de til Byrådet til godkendelse.

k)

Fastlæggelse af Seniorrådets møder i 2014. Bilag.

10) Orientering fra eksterne råd og sammenslutninger.
Nordgruppen. Næste møde den 21. januar 2014. Formanden og Gruppelederen for
So-Se Gruppen deltager for Seniorrådet.
Finn Kamper-Jørgensen foreslås til den ledige plads i Regionsældrerådets forretningsudvalg.
Regionsældrerådet. Næste møde er den 12.marts. Formanden og Gruppelederen for
So-Se Gruppen deltager for Seniorrådet.
11) Næste møde
Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 14-17.
12)

Eventuelt. Ingen punkter under Eventuelt.

SR2014 – referat møde 1-2014
Bilag:
SR2014 – mødekalender Seniorrådsmøder 2014
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