SeniorRådet

Referat
Møde 5-2014
Fredensborg Seniorråd
Mandag den 5. maj 2014 kl. 09:00
Lilletrommen, Fredensborg Rådhus
Medlemmer: Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Troensegaard, Helle Lassen, Josée Linnemann, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels Søndergaard.
Afbud: Anders Kopping har bedt om orlov i 3 måneder. 1. suppleant, Jørgen Nørregaard er
indkaldt. – Den næste på suppleantlisten er Grethe Zöllner.
Gæster: Souschef i Borgerservice Evelyn Andersen, souschef Martin Kjellberg Ishøy, Center
for Politik og Strategi, chefkonsulent Ulla Skytte, Center for Politik og Strategi, samt forebyggelseskoordinator Solveig Dahl Andersen, Ældre og Handicap. Bilag.
1)

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2)

Valg af referent
Grethe Troensegaard.

3)

Godkendelse af referat fra møde 4-2014
Udsættes til næste møde.

4)

Status for Seniorrådets arbejdsgrupper/struktur
a)

Interne SR-grupper (faste)
Det foreslås, at de faste grupper tages op på Seniorrådets september-møde.

b)

Interne SR-grupper (ad hoc)
1)
2)
3)

c)

Colon cancer undersøgelse. Josée Linnemann og Jørgen Simonsen.
Selvmordsgruppe. Josée Linnemann og Anette Lewinsky. Udgår.
Ensomhed blandt ældre-gruppe. Grethe Troensegaard tager kontakt til
Morten Knudsen.

Eksterne ad hoc grupper
1)

Stoppestedsgruppen. Medlem: Michael Huusom. Der rykkes for et møde i
gruppen. Action: Michael Huusom.
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2)

Forebyggelsesrådet. Møde afholdt 8. april 2014. Medlemmer: Finn KamperJørgensen og Josée Linnemann. Finn Kamper-Jørgensen blev valgt som
formand for to år. Finn Kamper-Jørgensen gav et mundtligt supplement til
referatet. Bilag.

5)

Økonomi ved kassereren
Kassereren redegjorde for status og årsagen til, at der endnu ikke er udbetalt diæter
mv. for 2014. Formanden er blevet indkaldt til møde med forvaltningen og kommunaldirektøren om budget. Seniorrådet drøftede Budget 2014 og vedtog at holde fast
ved Seniorrådets budget 2014, der vedlægges. Fra Forretningsudvalget deltager Jørgen Simonsen og Josée Linnemann. Desuden ønsker Seniorrådet, at Niels Søndergaard deltager i mødet.

6)

Orientering fra So-Su Gruppen
Social- og Seniorudvalgets dagsorden den 6. maj 2014.
Kommentarer:
Sag 44: Orientering om vision for fælles sundhedshuse og modelprojekt i Helsingør
Kommune.
Sag 45: Procesplan nyt plejecenter 2014-2017.
Sag 47: Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet.
Sag 53: Statusopgørelse, Træning.
Kommentarerne blev gennemgået, og der blev vedtaget enkelte korrektioner. 4 Bilag.
Referat fra gruppens møde.

På grund af tidsnød blev de efterfølgende dagsordenpunkter (7-18) udsat.
7)

8)

Orientering fra Teknikgruppen
a)

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 6. maj 2014.
Kommentarer:
Referat fra gruppens møde.

b)

Udvalget for Infrastruktur og Trafik. Næste møde den 4. juni 2014 (ekstraordinært)
Kommentarer:
Referat fra gruppens møde.

Orientering fra IT- og Kulturgruppen
a)

Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 7. maj 2014.
Kommentarer:
Referat fra gruppens møde.

b)

Kulturudvalgets møde den 8. maj 2014.
Kommentarer:
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Referat fra gruppens møde.
9)

Kompetencer og delegering i Seniorrådet v/Grethe Troensegaard

10) Seniorrådets fokuspunkter i 2014
a)

Generel og speciel profylakse/forebyggelse i Fredensborg Kommune v/Josée Linnemann.

b)

Faldforebyggelse v/Josée Linnemann.

c)

Seniorrådet har prioriteret de fem vigtigste emner, som forvaltningerne og Seniorrådet samarbejder om.
1)
2)
3)
4)
5)

Forebyggelse
Sundhedspolitik
Tilgængelighed
Offentlig transport
Digitalisering

11) Aktuelle sager, herunder nyt fra borgerne
a)

Frokostmøde med borgmesteren 12. Maj 2014.

b)

Politiske visioner for udvikling af kommunen.
Budgetseminar i august – forberedelse af emner, der forelægges på Seniorrådsmødet i juni måned.

c)

Modtagelse samt fritagelse for modtagelse af digital post v/Niels Søndergaard.

d)

Fundraising v/Grethe Troensegaard.

e)

Konference: Handicappede og Aldring v/Anette Lewinsky.

f)

Hvor mange folkepensionister i Fredensborg Kommune har kun deres folkepension? – og konsekvenserne v/Anette Lewinsky.

g)

Patientinddragelse – patientinddragelsesudvalg v/Finn Kamper-Jørgensen.

h)

Projekt, målrettet seniorer, under Gang i Fredensborg.

i)

Træning, herunder forebyggelsestræning (selvtræning) v/Jørgen Simonsen.

j)

Skriftlige standarder.
1)
2)
3)
4)
5)

Grafisk standard
Brug af logopapir
Underskrifter på høringssvar
Formater (Word/PDF)
Offentliggørelse af referaterne 1-5 på kommunens hjemmeside v/Niels
Søndergaard
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6)

Mails - Emnerubrik v/Finn Kamper-Jørgensen

12) Seniorrådets deltagelse i eksterne råd og sammenslutninger
Danske Ældreråd’s repræsentantskabsmøde april 2014.
Deltagere: Michael Huusom, Niels Søndergaard og Anette Lewinsky. Bilag.
13) Seniorrådets deltagelse i møder i aktivitets- og plejecentre.
Den planlagte rundtur finder sted mandag den 26. maj 2014.
14) Ekstern information og synlighed
a)
b)
c)
d)
e)

Kommunens hjemmeside
Egen hjemmeside
Medier
Brochure
Pensionistguide

15) Møder i eksterne råd og sammenslutninger
a)
b)

Nordgruppen. Deltagere: Finn Kamper-Jørgensen og Michael Huusom.
Regionsældrerådet. Deltagere: Jørgen Simonsen og Niels Søndergaard.

16) Diverse
Pensionistskovtur
17) Næste møde den 10. juni 2014. NB: Mødet starter kl. 13:00!
18) Eventuelt

SR2014 –referat møde 5-2014
Bilag:

(1)

SR2014 – referat Forebyggelsesrådet, møde 8. april 2014
SR2014 – Kommentarer Sag 53. Statusopgørelse, Træning, maj 2014
SR2014 – Kommentarer Sag 44. Orientering om vision for fælles sundhedshuse og modelprojekt i Helsingør Ko mmune, maj 2014
SR2014 – Kommentarer Sag 45. Procesplan nyt plejecenter 2014-2017, maj 2014
SR2014 – Kommentarer Sag 47. Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Maj 2014
SR2014 – referat Danske Ældreråd repræsentantskabsmøde april 2014
SR2014 – referat af møde vedrørende digitalisering 5. maj 2014

Side 4 af 11

SeniorRådet

Bilag 1 til SR møde 5

Referat
Møde om digitalisering m.m. afholdt mandag den 5. maj 2014 kl. 9,00 på
Fredensborg Rådhus.
Deltagere:
Fredensborg Kommune:
Souschef i Borgerservice Evelyn Andersen, souschef Martin Kjellberg Ishøy,
chefkonsulent Ulla Skytte og forebyggelseskoordinator Solveig Dahl Andersen.
Seniorrådet:
Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe Troensegaard, Josée Linnemann,
Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Helle Lassen og Niels Søndergaard.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Præsentation.
Demografi/ målgruppe.
Kampagner/ Seniorrådets rolle.
Afslutning.

1.Præsentation.
Mødedeltagerne præsenterede sig.
Niels Søndergaard lagde ud med at fortælle om, hvordan han i snart mange
år på frivillig basis har undervist i IT- brug. Blandt dem, han har undervist,
har været unge og gamle. Han er parat til fortsat at dele ud af sin IT viden.
Det vil der formentlig være brug for fremover, eftersom det lovmæssigt er
bestemt, at man fra den 1.11. 2014 skal kunne modtage digital post fra det
offentlige, hvis man er over 15 år og har et cpr. nr.
2.Demografi/målgruppe.
Solveig Dahl Andersen refererede til befolkningsundersøgelser om forskellige
aldersgruppers parathed til at benytte sig af offentlige tilbud om digitalisering. Den største parathed ligger hos de 30-45 årige. Knap halvdelen af personer over 65 år har ingen computer.
Martin Kjellberg Ishøy bemærkede, at formålet med statens beslutning om,
at al offentlig post skal være digital, er at frigøre resurser til bedre kernevelfærd. Digitaliseringen medfører umiddelbart en udfordring for både unge og
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gamle og dermed også for kommunerne, der skal føre digitaliseringen og
oplysningskampagnerne ud i livet.
3.Kampagner/Seniorrådets rolle.
Solveig Dahl Andersen henviste til, at forebyggelseskonsulenterne ved besøg
hos 75+ borgere taler både om digitaliseringspligten og om muligheden for
at blive fritaget. Indtrykket er, at under halvdelen af de 300, man har besøgt, er fortrolige med IT. Omtrent 70 % har adgang til IT. Af disse anvender 90% IT til at gå ind på www.skat.dk.
Evelyn Andersen redegjorde for fritagelsesreglerne og de pårørendes muligheder for med fuldmagt at søge om fritagelse.
Ulla Skytte redegjorde for de landsdækkende kampagner, der sættes i kraft
ved Digitaliseringsstyrelsens foranledning. Der kommer annoncer i de lokale
ugeblade, for Fredensborg Kommune i UgeNyt. Onsdag den 7.maj 2014 vil
der stå ansatte og politikere fra Fredensborg Kommune og dele ud af brochurer om digitaliseringen. Det vil ske i alle kommunens butikscentre.
Jørgen Simonsens foreslog, at digitaliseringsbrochurerne deles ud på den
kommende pensionistskovtur. Kommunen vil følge forslaget.
Ulla Skytte redegjorde for de problemer, der har været med at anvende
kommunens hjemmeside. Målsætningen er, at hjemmesiden skal være let at
gå til, og der arbejdes fortsat på forbedringer.
Finn Kamper–Jørgensen bemærkede ”plejehjem”/ plejecentre som eksempel
på det svære ved at finde rundt på hjemmesiden. Grethe Troensegaard supplerede ved, at Else Marie Hjemmet i Humlebæk ikke er med på hjemmesiden.
4.Afslutning.
Niels Søndergaard afsluttede mødet ved at bemærke, at der forestår et stort
arbejde med at udbrede kendskabet til digitaliseringspligten, og til hvordan
man benytter digital post. Fra Seniorrådets side er man indstillet på at medvirke til, at det lykkes.
SR2014 – referat af møde vedrørende digitalisering 5. Maj 2014
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Bilag 2 til SR møde 5

SeniorRådet
SR2014 - referat Forebyggelsesrådet, møde 8. april 2014.pdf

Bilag 3 til SR møde 5

5. maj 2014
Til:

Social- og Seniorudvalget

Vedrørende: Social- og Seniorudvalgets møde den 6. Maj 2014
Sag 44. Orientering om vision for fælles sundhedshuse og
modelprojekt i Helsingør Kommune
Seniorrådet er af den opfattelse, at et sundhedshus i Helsingør ikke kan
betragtes som et ”nærtilbud” til borgerne i Fredensborg Kommune:
træning, rehabilitering, akutpladser, aflastning af sygehusindlæggelse m.v.
bør i stedet indtænkes i det kommende, nye plejecenter i kommunen.
Fredensborg Seniorråd
Jørgen Simonsen, formand
Seniorrådets So-Su Gruppe

/

Finn Kamper-Jørgensen, formand for

SR2014 – Kommentarer Sag 44. Orientering om vision for fælles sundhedshuse og modelprojekt i Helsingør
Kommune, maj 2014
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Bilag 4 til SR møde 5
5. maj 2014
Til:

Social- og Seniorudvalget

Vedrørende: Social- og Seniorudvalgets møde den 6. Maj 2014
Sag 45. Procesplan nyt plejecenter 2014-2017
Seniorrådet finder, at den principielle udvikling, som kendes fra Plejecenter
Lystholm vedrørende akutpladser og aflastning af sygehusindlæggelser,
ligeledes bør indtænkes i det kommende center.
Denne problematik er ikke omtalt i sagsbeskrivelsen.

Fredensborg Seniorråd
Jørgen Simonsen, formand
Seniorrådets So-Su Gruppe

/ Finn Kamper-Jørgensen. Formand for

SR2014 – Kommentarer Sag 45. Procesplan nyt plejecenter 2014-2017, maj 2014
ilag 4 til SR møde 5
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Bilag 5 til SR møde 5
5. maj 2014
Til:

Social- og Seniorudvalget

Vedrørende: Social- og Seniorudvalgets møde den 6. Maj 2014
Sag 47. Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære
sundhedsvæsen på psykiatriområdet
Seniorrådet finder de foreslåede 4 strategiske målsætningsområder
glimrende, men hæfter sig samtidig ved, at ældre overhovedet ikke omtales
i oplægget, heller ikke demens.
Fredensborg Kommune satser på at udvikle et demenscenter. Ved
Seniorrådets foretræde for udvalget december 2013 om den kommende
generation af sundhedsaftaler, anførte vi, at ældrebefolkningen skulle i
fokus i sundhedsaftalerne.
Det mener Seniorrådet fortsat.

Fredensborg Seniorråd
Jørgen Simonsen, formand
Seniorrådets So-Su Gruppe

/ Finn Kamper-Jørgensen. Formand for

SR2014 – Kommentarer Sag 47. Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet. maj 2014
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Bilag 6 til SR møde 5
5. maj 2014

Til:

Social- og Seniorudvalget

Vedrørende: Social- og Seniorudvalgets møde den 6. Maj 2014
Sag 53.

Statusopgørelse, Træning 2013

Seniorrådet har taget statusopgørelsen til efterretning, men da træning er et
område i rivende udvikling, efterlyser vi et afsnit, som kunne afspejle
planlagte og nye tiltag inden for træningsområdet.
Her kunne man f.eks. referere til den rapport, som Institut for Folkesundhed
netop har udarbejdet for Gigtforeningen, og hvor der står, at muskel-led
sygdomme hvert år koster det danske samfund 18,3 mia kr., og at en stor
del af disse sygdomme kunne forebygges gennem træning.
Som eksempel nævnes Hvidovre Kommune, som har oprettet en
”slidgigtskole”, samt Sverige, som i 2008 har haft stor succes med at
tilbyde gratis træning for at forhindre slidgigt i at bryde ud.
Seniorrådet vil derfor gerne foreslå, at nye initiativer får en større plads på
Social- og Seniorudvalgets dagsorden, samt at Fredensborg Kommune
kan tage initiativ til at undersøge muligheden af at oprette en
”slidgigtskole”, som selvfølgelig – efter det svenske princip – bør være
gratis for alle.
Fredensborg Seniorråd
Jørgen Simonsen, formand

/ Josée Linnemann, medlem af Seniorrådet

SR2014 – kommentarer Sag 53. Statusopgørelse, Træning, maj 2014

Side 10 af 11

SeniorRådet
SeniorRådet

Bilag 7 til SR møde 5
Danske Ældreråd holdt den 28. og 29. april 2014 på Hotel Nyborg Strand repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Det gode liv som gammel- hvad
skal der til?
Mødt var 567 medlemmer af landets ældreråd, heraf Anette Lewinsky, Michael
Huusom og Niels Søndergaard fra Fredensborg Seniorråd.
Repræsentantskabsmødet den 28. april blev åbnet af formand Bent Aa. Rasmussen. Indledningsvis talte minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen. Manu Saren brugte en stor del af talen til at gennemgå de
problemer, den ensomme del af ældrebefolkningen har. Under henvisning til, at
hans ministerium også omfatter integration, kom Manu Sareen ind på erfaringerne
fra det såkaldte mangfoldighedsplejehjem på Amager.
Resultatopgørelse, skriftlig beretning fra bestyrelsen, budget m.v. blev gennemgået.
Bestyrelsens forslag til handleplan for 2014-15 og på længere sigt blev vedtaget.
Heri indgik: DANSKE ÆLDRERÅD skal markere sin holdning til aktuelle ældrepolitiske emner. Eksempler kan være:
1. Sundheds- og socialområdet - herunder rehabilitering, madkultur, demens, forebyggende hjemmebesøg, den ældre medicinske patient.
2. Ældre- og plejeboligområdet – herunder brug af velfærdsteknologi.
3. Kultur- og trafikområdet - herunder visiteret kørsel og regional transport.
4. Digitalisering og velfærdsteknologi - herunder grænser for tiltag og finansiering
af ydelser.
5. Frivillighedsområdet - herunder brug af frivillige og deres forhold.
6. Brugerbetaling på visiterede ydelser.
7. Aldersrelaterede ydelser, der giver ældre økonomiske fordele (kun ydelser fastsat i lovgivningen).
8. Kommunernes brug af formålsrelaterede midler (f. eks. ”Ældremilliarden”).
Forslag om navneændring til Danske Seniorråd blev drøftet, men forkastet.
Forslag om en udtalelse fra Danske Ældreråd til politikerne på Christiansborg om at
gøre offentlige, digitale løsninger mere brugervenlige blev drøftet, efter en let justering, blev den fundet anvendelig.
Repræsentantskabsmødet afsluttedes med overrækkelse af Ældrerådenes Hæderspris til forsker Henning Kirk, der i sin takketale kom ind på det vigtige i at
skabe brugbare rammer for både aktive og handlekraftige ældre mennesker og for
de der af forskellige grunde kan betegnes som svage.
Konferencen den 29. april indledtes af professor i Sundhedsøkonomi – og politik,
Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen med ”Et blik på sundhedsøkonomi med
fokus på forebyggelse og rehabilitering blandt andet i forhold til ældre borgere.”
KL´s næstformand i Social- og Sundhedsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen, viceborgmester i Faaborg - Midtfyn Kommune fortsatte med indlæg om ”Fremtidens
velfærd skabes i fællesskab”.
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