SeniorRådet

Referat
møde 112015
Fredensborg Seniorråd
Fredag den 27. november 2015 kl. 10.00
Frederikkevej 6

Til stede: Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn KamperJørgensen, Grethe
Troensegaard, Grethe Zøllner, Helle Lassen, Jørgen Simonsen, Michael
Huusom, Niels Søndergaard
Gæster: Ingen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat af møde 102015.
Reformuleret referat af dagsordenens pkt. 2 om Seniorrådets
sekretariatsfunktion godkendt.
3. Kommunens ældrepolitik, herunder kernevelfærd, værdigt ældreliv,
finansiering
Der er varslet en revision af samtlige kommunale politikker i 2016 og
Seniorrådet er af administrationen inviteret til drøftelse af ældrepolitikken i
januar 2016. Regeringen har besluttet at alle kommuner skal udarbejde en
værdighedspolitik. Proces endnu ukendt – nogen usikkerhed i Seniorrådet.
SOSU-gruppen har ved gårsdagens drøftelse taget hul på såvel ældrepolitik
som på værdighedspolitik og besluttet at arbejde videre med disse temaer.
Det blev besluttet:
• at Anders Kopping og Niels Søndergaard i samspil med interesserede
rådsmedlemmer aktivt skriver videre på de to politikområder i lyset
af opklaring om proces for politikkerne (det er efterfølgende oplyst at
de to politikområder sammentænkes i et fælles forløb i form af
revision af ældrepolitikken)
• at formand og næstformand deltager som Seniorrådets
repræsentanter i mødet med administrationen 13. januar 2016
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4. Planstrategi for Fredensborg Kommune
Kommunen har i løbet af 2015 afholdt 5 borgermøder om udviklingen af 4
bysamfund og landområdet baseret på et udkast til Byrådets 2020-strategi.
Der er nu udmeldt et høringsdokument ”Udkast til Byrådets plan- og
Agenda 21-strategi 2015-202”. Seniorrådet skal forholde sig til dette.
Det blev besluttet
• at Michael Huusom sikrer en melding fra Seniorrådet baseret på
overvejelser over relevante input
• at det skal afklares, om Seniorråds synspunkter på at Byrådet i sin
overordnede strategi bør vedkende sig specifikt, at ”Fredensborg
Kommune er en udviklings- og forsøgsorienteret kommune” skal
være en del af høringssvaret på det udmeldte dokument eller meldes
selvstændigt
• at emnet genoptages på januar 2016 mødet

TEMA: SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDET
5.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet.
Social og Seniorudvalgets møde den 1. December 2015
Der er afgivet enkelte kommentarer til dagsordenspunktet vedr.
kvalitetsstandarder 2016 ved møde med forvaltningen. Anders Kopping og
Grethe Troensegaard deltog
Besparelser på grund af budgetoverskridelser blev drøftet. Seniorrådet er
meget kritiske overfor, at der hele 3 gange i 2015 fra forvaltningens side
har måttet fremlægges besparelsesforslag på grund af budget
overskridelser. Regeringens finanslov er blevet nærlæst og der synes at
være muligheder for at undgå besparelser. Derfor skal det politiske udvalg
opfordres til at være mere ældrepolitisk aktiv i Byrådets økonomiske
prioriteringsdiskussion
Det blev besluttet:
• at Seniorrådet i en kritisk kommentar til udvalget anbefaler en aktiv
ældrepolitisk linje for at undgå yderligere besparelser med henvisning
til den vedtagne finanslov (se kommentaren i Bilag 1)
• at der skal følges op i forhold til Økonomi udvalgets møde (er sket
ved genfremsendelse af Bilag 1 også til Økonomi udvalgets
medlemmer)
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5.2 Øvrige sager
a. SOSU gruppen har holdt møde d. 26. november 2015
Der er sat gang i overvejelserne om revideret ældrepolitik,
værdighedspolitik og synspunkter på, hvad der skal forstås ved
kernevelfærd på ældreområdet.
Dagsorden for Social- og Seniorudvalgets møde 1. december gennemgået
jf. 5.1
Anders Kopping deltager som formand for gruppen i Social- og
Seniorudvalgets besigtigelsestur til Holland om demenscenter i Holland.
Referat fra SOSU-gruppen findes som Bilag 2
b. Statistik over ankesager
Oplæg ved Anette Lewinsky. Udsat

TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED
6.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet
Dagsorden for Plan, Klima og Miljøudvalget den 1. december 2015
Punkt 251 og 252 handler begge om Vejføring og Lokalplan forslag omkring
det nye Pleje og Rehabiliteringscenter i Humlebæk. Seniorrådet har tidligere
påpeget nødvendigheden af god kollektiv offentlig transport (Busstoppested)
beliggende maximalt 100 meter fra Hoved ind/udgangen til plejecentret. Da
dette synspunkt ikke fremgår af sagsfremstillingen, sender Seniorrådet et
høringssvar til udvalget (se Bilag 3).
6.2 Øvrige sager
a. Handikaprådet og Seniorrådet har iværksat, at tilgængelighed
via Rådhusets hovedindgang forbedres. Anette Lewinsky
orienterede. Seniorrådet følger sagen.
b. Debatten omkring: ”Hvordan og hvor skal vi bo som ældre”? Følges
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af Seniorrådet. Seniorrådets synspunkter modnes, og vil fremgå af
evt. kommende høringssvar.

c. Opsætning af siddesten på udvalgte stier. Sagen følges, men
punktet udgår.(det er efterfølgende oplyst at siddehøjden vil blive
ca. 50 cm – og vil blive afprøvet på denne måde)
d. Kommunens udarbejdelse af ”Tilgængelighedsplanen”
følges i samarbejde med DH Fredensborg.
e. Møde den 23. november med DH Fredensborg blev udsat
pga. snevejr. Nyt møde planlægges.
f. Michael Huusom har den 1. december møde med Borgmesteren,
Formand PMK udvalg, Borgerservicechef, m.fl. angående forsøg
med gratis Flextur til personer med periodekort, boende i
Kokkedal Øst.
g. Michael Huusom orienterede om opsætning af en naturstensbænk
ved indgangen til Rådhuset .

TEMA: KOMMUNIKATION OG IT
7.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet
Intet
7.2 Andre sager
Oplæg til næste højt prioriterede opgave i IT og kommunikationsgruppen
fremlægges ved et senere møde.

TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT
8.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet
Intet
TEMA: POLITIK OG ØKONOMI
9.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet
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Både Økonomi udvalg og Byråd følges med henblik på besparelser jf. 5.1

10. Seniorrådets økonomi, budget og regnskab
Regnskabsoversigt 2015 og budget 2016 fremlagt og godkendt.
Formand og kasserer skal til snarligt møde med sekretariatchef Mie
Gudmundsson om Seniorrådets budgetanvendelse. Tidligere vedtagne
principper for Seniorrådets budgetanvendelse bekræftet (se Bilag 4)
11. Specifikke sager. Kommende møder
a. Kontakt med politikere og forvaltning fremover, herunder eventuelt fast
møde med Social og Seniorudvalget.
Der skal arbejdes for at hele Seniorrådet kan få fællesmøde med
Social- og Seniorudvalget samt eventuelt andre udvalg. Formanden
tager kontakt med Hans Nissen om dette. Som mulige emner kunne
foreslås Velfærd, Værdighed, Godt Ældreliv, Frivillighed.
b. Nordgruppen. Møde afholdt 17. november 2015. Referat udsendt separat.
c. Regionsældrerådet. Næste møde 10. december 2015.
d. Forebyggelsesrådet.
Kommende temaer vil være lighed/ulighed i sundhed, mad samt
videreudvikling af mental sundhed.
Næste møde finder sted den 9. december med fokus på ulighed i sundhed
og forebyggelse.
e. Samarbejde med Hørsholm Seniorråd.
Formanden har rettet henvendelse til Hørsholm Seniorråd med henblik
på erfaringsudveksling og eventuelt samarbejde om indsats, der berører
begge kommuner fx kommunale samarbejder på sundhedsområdet.
Aftalt at der i 2016 skal aftales fællesmøde.
f. Observatører på plejehjemmene.
Nyheder fra repræsentaer præsenteret.
Formanden opfordrede til at følge op på anbefalingen fra
Forebyggelsesrådet om ”Det fysisk aktive plejehjem” – hvad gør man i
dag?
12. Næste møde i seniorrådet og mødeplan for 2016
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Næste møde aftalt til 8. januar 2016.
Fremlagt mødeplan 2016 vedtaget – se Bilag 5

13. Andet og eventuelt
Intet
14. OPSUMMERING AF/ OPFØLGNING EFTER MØDET
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29.november 2015
Til Social- og Seniorudvalget
Kommentar til udvalgets dagsorden til mødet mandag d. 1. december 2015.
Dagsordenspunkt 130: Status på økonomien på ældreområdet, sag 13/27969
Det er Seniorrådets vurdering, at Social- og Seniorudvalget som politisk fagudvalg bør sende
et ældrepolitisk signal til det forestående møde i økonomiudvalget 7. december 2015 fremfor
blot at tage den fremlagte redegørelse til efterretning.
Seniorrådet har nærstuderet den netop vedtagne finanslov 2016 og det såkaldte
satspuljeforlig. Der sendes klare signaler om, at ældre og sundhed prioriteres – og at pengestrømme omdirigeres.
Seniorrådet foreslår derfor, at udvalget som konklusion drøfter fx følgende tekst:
Med de prioriteringer som den netop vedtagne finanslov for 2016 afstikker for ældre- og
sundhedsområdet – finder udvalget, at det må være muligt at fastholde det serviceniveau,
som Byrådet allerede har vedtaget for ældreområdet i årene fremover. En vedtaget
besparelse vedr. aflastningsplader/akutpladser på Pilebo må desuden kunne revurderes.
Desuden ser man fremtidige udviklings- og forsøgsmuligheder indenfor Ældreområdet og
Sundhedsområdet med den vedtagne finanslov og satspuljeforlig
Vi begrunder vort synspunkt med det, der anføres nedenfor som uddrag af finanslov 2016 og
satspuljeforliget på sundheds- og ældreområdet 2016 – 2019
Demensplan: 50 mio. kr. i 2016
Faste læger på plejecentre: 50 mio. kr. i 2016
Opfølgende hjemmebesøg efter sygehus: 4 mio. kr. i 2016
Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre: 57 mio. kr. i 2016
Livskvalitet på plejehjem: 4 mio. kr. i 2016
Sundhedstjek: 5 mio. kr. i 2016
Indsats for demente og ældre medicinske patienter: 320 mio. kr. i 2016, (- herunder
styrkede kompetencer i kommuner og almen lægepraksis og bedre vilkår og
sammenhængende forløb for patienterne)
Værdigheds-milliarden 2016 med fokus på livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet,
sammenhæng, mad og ernæring, værdig død. ”Den første værdighedspolitik
godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside i
første halvår af 2016” – hedder det i finansloven
Bedre lægedækning og kvalitet, udviklingsplan: 187 mio. kr. i perioden 2015 – 2018.
Fokus på kronikere og gode patientforløb, patienter i socialt belastede områder (jf
Fredensborg Kommunes Forebyggelsesråds handlingsplan for de 40 % af ældre, der
lever til dagligt med slidgigt (artrose)).
Forsøg vedr. ældre, der takker nej til forebyggende hjemmebesøg: 4,5 mio. kr. i 2016
Seniorrådet har været bekymret over forløbet på ældreområdet i 2015. Budgettet på
ældreområdet har 2 gange i løbet af 2015 været genstand for revurderinger på grund af
forventede budgetoverskridelser. Ud over en tillægsbevilling på 8 mio. kr., er der i 2015
foretaget diverse opstramninger og administrative initiativer, som samlet set forventedes at
få budgetterne til at balancere.
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Af sagsfremstillingen til dagsordenens pkt 130 fremgår det, at ”de administrativt og politisk
iværksatte initiativer har ikke haft den forventede effekt” og ”prognosen for 2016 viser et
forventet merforbrug på ca. 11. mio. kr. ekskl. overførsler, baseret på det nuværende
serviceniveau”.
Det fremgår endvidere, at ”udgifterne pr. 80+ årig i løbet af 2015 er reduceret med 5,7 %.
Behovet ved budgetoverholdelse er en reduktion pr. 80+ årig på 8,6 %.”
Seniorrådet anser en udgiftreduktion pr. 80+ årig på 8,6 % for urealistisk med et
fastholdt serviceniveau
Seniorrådet er forundret over, at budget 2015 nu for 3. gang indenfor 8 måneder er
udfordret.
Seniorrådet er forundret og bekymret over, at der allerede nu forudses
budgetudfordringer på 11 mio. kr. på ældreområdet i 2016.
Vi håber, at den nyeste udvikling på ældre- og sundhedsområdet vil give anledning til en
række revurderinger i kommunen – til gavn for ældrebefolkningen.

Med venlig hilsen
Finn Kamper-Jørgensen
Formand for Seniorrådet

Anders Kopping
Formand for Seniorrådets SOSU-gruppe

Seniorrådets kommentarer til SSU dagsorden 011215 punkt 130

Referat fra møde i Seniorrådets SOSU-gruppe torsdag d. 26. nov. 2015 kl. 09.30
Deltagere: Anders Kopping (AK), Finn Kamper-Jørgensen (FKJ), Helle Lassen (HL), Niels
Søndergaard (NS). Afbud:Jørgen Simonsen (JS)
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af punkt 6.
2. Orientering fra møde d. 11/11 om kvalitetsstandarder.
AK orienterede fra mødet med forvaltningen. Ingen store ændringer i
kvalitetsstandarderne. Der blev foretaget sproglige opstramninger. Når
kvalitetsstandaderne er endeligt vedtaget i Byrådet, vil alle medlemmer af
Seniorrådet modtage et hæfte med de vedtagne standarder.
3. Social- og Seniorudvalgets dagsorden d. 1/12.
Gruppen koncentrerede sig om 3 punkter: 130: Status på økonomien på
ældreområdet. 131: Revision af ældrepolitikken. 137: Status på kommunal
medfinanciering (sygehusindlæggelser).
Vedr. 130: Udviklingen i økonomien for 2015 er meget bekymrende, og prognoser
for 2016 angiver massive budgetoverskridelser. AK udarbejder et ”forundrings- og
bekymringsbrev” til udvalget. FKJ og AK følger nøje dagsordenen til
Økonomiudvalgets møde d. 7. dec. 2015, hvor Byrådets økonomiske
handlemuligheder i forhold til budgetudfordringerne for det vedtagne budget
2016-19 fremlægges. Der bliver formentlig behov for en reaktion fra Seniorrådet,
bl.a. for at sikre, at finanslovens midler fra ”Tryghedsmilliarden” ikke bliver brugt til
at putte i de økonomiske huller.
Vedr. 131: Se punkt 5.
Vedr. 137: Det er positivt, at budget 2015 ser ud til at holde – endda med
overskud. Dette indgår også i Økonomiudvalgets overvejelser d. 7. dec. 2015.
4. ”Hvad er kernevelfærd? Hvad er et godt ældreliv?”
Formanden har lagt op til, at Seniorrådet skal/bør udarbejde papirer, der beskriver
Seniorrådets forståelse/definition af disse 2 begreber. Bolden ligger hos SOSUgruppen. På baggrund af kort oplæg fra AK, har NS arbejdet videre med en skitse.
Gruppen vedtog, at NS og AK arbejder videre sammen om oplægget og prøver at
indhente input fra bl.a. Teknikgruppen o.a.. Punktet behandles på næste møde i
SOSU med henblik på fremlæggelse i Seniorrådet først i det nye år.
5. Revision af kommunens ældrepolitik.
Indledende drøftelse i SOSU-gruppen inden drøftelsen i Seniorrådet.
2 repræsentanter fra Seniorrådet er inviteret til drøftelse på Rådhuset d. 13. januar
2016. SOSU-gruppen mener, at FKJ og formanden for Teknikgruppen, Michael
Huusom bør repræsentere Seniorrådet på dette møde.
6. Kommunens planstrategi.
SOSU-gruppen mener, at det primært er Teknikgruppens opgave at forholde sig til
de ældrepolitiske forhold i planstrategien, herunder tilgængelighed og off. transport.
Gruppen går derfor ikke ind for nedsættelse af et større udvalg under SR.
7. Eventuelt.
FJK meddelte, at Seniorrådet har fået tilbudt 1 plads på Social- og Seniorudvalgets
besigtigelsestur til Holland d. 3/2 2016, hvor udvalget besøger en meget omtalt
demenslandsby/demensplejecenter. Som formand for SOSU og deltager i processen
om det kommende plejecenter i Humlebæk, har formanden bedt AK om at
repræsentere Seniorrådet. AK har accepteret dette.
Mødet slut kl. 11.45.
Referent: AK

!
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Til Plan- Miljø- og Klimaudvalget

28/11-2015

Kommentar til udvalgets dagsordenspunkt 251: Vejføring – Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk, Sagsnummer 15/32181, på mødet tirsdag den 1. december 2015.
Af sagsfremstillingen fremgår det bl.a., at vejbetjening til det nye plejecenter bliver via Boserupvej, der også er udpeget som adgangsvej til det fremtidige Humlebæk Syd. En ekstern
trafikanalyse har haft til formål at belyse bl.a.
•
•

Linjeføring for adgangsvejen til centret
Busbetjening

Herefter beskrives i sagsfremstillingen to fysiske løsninger på selve vejføringen, men intet
om busbetjening. Det er dog anført: Trafikanalysen fremgår af bilag.
Hvad står der så i dette bilag om busbetjening:
Citat: ”Kollektiv trafikbetjening: Det vil være muligt at etablere en god busbetjening ved at
ændre linjeføringen for linje 370 og ved at bygge en busvej mellem Teglgårdsvej og Boserupvej. Busvejen vil imidlertid koste ca. 7,2 mio. kr., hvilket ikke vil være lønsomt. I stedet
foreslås det at basere en betjening på tilbuddet om flextrafik, som omfatter både en tilkaldeordning for kommunens borgere og en patientbefordringsordning.”
Kære udvalg, dette må I ikke gå med til. Det er en ”ommer”
Det er et plejecenter, vi taler om. Forestil jer venligst, at en af jeres kære bor på plejecentret. En gang om ugen, ofte flere gange, ønsker du at besøge beboeren. Du har ikke kørekort, kan ikke benytte egen transport, er dårligt gående (ældre), men endnu ikke visiteret til
kørsel, ikke råd til taxa, ingen nærtboende familie/venner og derfor henvist til flextur.
Med flexturens muligheder, begrænsninger og ulemper, som de kendes i dag, er flextur ikke
en løsning. (2 timers bestillingstid, akut tilkald, dårligt vejr, ventetider før og efter, og mange
andre ”små” forhindringer).
Forestil jer dernæst de ansattes og frivilliges tilsvarende behov for regelmæssig, tryg, kollektiv transport, især på aften og nattevagter.
Seniorrådet, som deltog i de mange kommunale borgermøder/arbejdsgruppemøder om indretning og forhold omkring det nye plejecenter, må konstatere, at vores aftale om offentlig
kollektiv transport (aftalen om busrute med ½ times drift samt et busstoppested inden for 50 til 100 meter af indgangen til plejecentret) nu risikerer at falde bort.
Seniorrådet sætter, på vegne af de ældre med ovennævnte behov, vores lid til udvalget.
Med venlig hilsen
Finn Kamper-Jørgensen
Formand for Seniorrådet

Michael Huusom
Leder af Seniorrådets Teknik-gruppe

Seniorrådets kommentarer til PMK udvalgets dagsorden 011215 punkt 251
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Principper for budget, diæter og kørselsgodtgørelse

★

Den af Byrådet tildelte budgetramme skal overholdes.

★

Der gives diæter for seniorrådsmøder, samt ordinære møder i
regionsældrerådet og Nordgruppen.

★

Kørselsgodtgørelse foretages i fuldt omfang efter aftalte takster, når
formålet tydeligvis er seniorrådsrelateret. Tvivlstilfælde afgøres af
formanden og kassereren i forening.

★

Seniorrådsmedlemmers ønske om deltagelse i eksterne aktiviteter,
f.eks. konferencer og uddannelse, prioriteres i relation til
budgetrammens muligheder.

★

Seniorrådet kan i øvrigt frit anvende sit budget i overensstemmelse
med gældende lovgivning og med hensyntagen til aktuel kommunal
praksis i Fredensborg Kommune.

★

Fredensborg Seniorråd udarbejder og vedtager før årets begyndelse
et samlet budget over diæter, kørselsgodtgørelser og andre udgifter.
Dette budget fremsendes til Center for Politik og Strategi.

★

Kassereren skal, ved udsigt til overskridelse af budgetrammen,
advisere formanden og Center for Politik og Strategi.

★

Seniorrådet og Center for Politik og Strategi skal løbende holdes
orienteret om Seniorrådets økonomi.
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Forslag til mødekalender for 2016

So-Se møder

So-Su møder

Seniorrådsmøder

Man 11.01

Tor 07.01

Fre 08.01

Man 08.02

Tor 04.02

Fre 05-02

Tir 08.03

Tor 03.03 (fre 04.03) Fre 04.03

Man 11.04

Tor 07.04

Fre 08.04

Man 09.05

Tor 05.05

Fre 06.05

Tir 07.06

Tor 02.06 (fre 03.06) Fre 03.06 (man 01.06)

Man 22.08

Tor 18.08

Tir 13.09

Tor 08.09 (fre 09.09) Fre 09.09 (man 12.09)

Fre 19.08

So-Se møder

So-Su møder

Seniorrådsmøder

Man 10.10

Tor 06.10

Fre 07.10

Man 07.11

Tor 03.11

Fre 04.11

Tir 06.12

Tor 01.12 (fre 02.12) Fre 02.12 (man 05.12)
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