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Referat
MØDE 4 -2016
Fredensborg Seniorråd
Mandag d. 11. april 2016 kl. 9.00
Lilletrommen 2.sal, Fredensborg Rådhus
Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe
Troensegaard, Niels Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette Lewinsky,
Grethe Zöllner.
GÆSTER: Ældrechef Hans Bækvang kl. 11.30
Referat af Hans Bækvangs præsentation (B1-Bækvang)
DAGSORDEN
0. REFERENT
Anette Lewinsky
1. DAGSORDEN
1.1 Godkendt
1.2 Prioritering af mødetiden.
2. REFERAT AF MØDE 3-2016
Godkendt
3. TEMA: ÆLDREPOLITIK, BYRÅD OG ØKONOMI
3.1 Dagsordener for Byråd og økonomiudvalg.
3.2 Status over politik revisioner m.v.
a. Ældrepolitik
Gennemskrevet version endnu ikke fremlagt. Referat fra Social- og Seniorudvalgets
marts møde viser, at Seniorrådet på en række punkter er kommet igennem med sine
synspunkter. Skal godkendes i Byråd.
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b. Sundhedspolitik
Fritids- og Idrætsudvalget (ansvarlig på udvalgsniveau for sundhedspolitikken) har
vedtaget den reviderede version af sundhedspolitikken. Skal i Byrådet til endelig
godkendelse (B2-Sundhedspolitik)). Seniorrådets synspunkter om sammenhængende
patientforløb og om forsøg og udvikling samt Forebyggelses-rådets synspunkter har
fundet vej til den reviderede version. (se i øvrigt pkt. 4.2 og referat fra Fritids- og
Idrætsudvalgets møde 6. april 2016).
c. Planstrategi
Planstrategi vedtaget af Plan-,Miljø- og Klimaudvalget ved dets møde 5. april 2016
skal i Byrådet til endelig godkendelse. Et utal af høringssvar er indkommet og
behandlet, få er imødekommet. Stor tilfredshed generelt med proces. Seniorrådets
melding affødte intet særligt. Både Seniorrådets forslag om fokus på trafik og ældreboliger bør erindres til næste udarbejdelse af kommuneplan.
d. Frikommune fremover se pkt. 4.2.b
e. Kommunens ledetråd 2016 (B3-Ledetrådadm)
Der er valgt 3 strategiske temaer for 2016:
I samspil med borgeren: - sammen om velfærden
Effekt for borgeren: - indsatser der virker
Trivsel og faglighed: - den gode arbejdsplads
Overskrifterne erindres til drøftelser med forvaltningen.
Orienteringen taget til efterretning.
4. TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
4.1 Dagsordener for Social- og Seniorudvalget og eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet.
Møde i Social og Seniorudvalget 11. april 2016.
Anders Kopping orienterede fra SOSU- gruppens møde d. 8. april 2016 (B4SOSUrefapril). Et hoved-punkt er forslag til, hvorledes de nye værdighedspenge på
7,4 mio. kr. anvendes. Der er lagt forslag frem, der uddybes i bilag. (se samlet pdffil med sagen, (B5-Værdighedspuljesamlet). Ca. halvdelen af 2016-bevillingen foreslås
anvendt til engangsbeløb, da puljen først kan anvendes fra medio 2016. Der
foreligger forslag til puljens samlede anvendelse for både 2016 og 2017.
SOSU- gruppen er ikke tilfreds med, at bilagene endnu engang ikke forelå til tiden.
Endvidere findes det ikke tilfredsstillende, at der kun fremlægges forslag til indsatser
for præcis det beløb, som Fredensborg Kommune får tildelt. Gruppen havde gerne
set, at der blev fremlagt en vifte af forslag, som udvalget (og Seniorrådet) kunne
vurdere – på linje med 2015 besparelseskataloget. Der var på mødet en diskussion
om, hvorvidt alle de foreslåede indsatser kan betegnes som ”værdighedsindsatser”.
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Der var dog intet ønske om at skrive til Social- og Seniorudvalget eller søge foretræde.
Finn Kamper-Jørgensen ringer til formand for udvalget, Hans Nissen, og fortæller om
Seniorrådets synspunkt.
Orienteringen taget til efterretning.
4.2 Andet
a. Sundhedspolitik
Se pkt. 3.2.b
b. Sundhed i frikommune, Sundhedsstyrelsens nye forsøgspulje vedrørende svage
ældre.
Frikommune-tema for det fremtidige netværk af frikommuner under udvikling med
bl.a. fokus på sammenhængende patientforløb. Samtidig har Sundhedsstyrelsen udmeldt en ny pulje på ca. 80 mio. kr. om de svageste ældre i sundhedsvæsenet. Kan
sammenkobles med frikommune-temaet.
Finn Kamper-Jørgensen har været til møde med direktør for Sundhed m.v. Mads Toftegaard Madsen og er blevet bedt om at kommentere frikommuneudspil til drøftelse
blandt kommunaldirektører. Finn Kamper-Jørgensen har selv udarbejdet supplerende
notat om, hvad Sundhedsstyrelsens nye pulje kunne fokusere på. Temaet drøftet af
SOSU-gruppen.
Finn Kamper-Jørgensen orienterede kort Seniorrådet. Hans skitse er tilsyneladende
blevet positivt modtaget i kommunen.
Orienteringen taget til efterretning.
c. Anders Kopping refererede kort fra SOSU-gruppens møde (B4), se også pkt. 4.1
Det fremgik bl..a., at de 2 pressemeddelelser, der siden sidst er sendt ud, ikke har
medført henvendelser fra hverken UgeNyt eller Ugebladet. Frederiksborg Amts Avis
omformulerede begge pressemeddelelser til læser-breve. Tilfredshed med FAA´s
interview med Anders Kopping om turen til demens-landsbyen i Holland.
Vedrørende den reviderede Ældrepolitik og den reviderede Sundhedspolitik er
konklusionen, at Seniorrådet trods en noget besværlig proces må siges at have fået
sat tilfredsstillende fingeraftryk på begge politiker.
d. Ledsageordning (B6-Ledsageordning).
Anette Lewinsky har foreslået, at en særlig ledsageordning for handicappede, som
ikke kan søges efter pensionsalderen, jf. Serviceloven § 97, etableres i kommunen,
så ældre (67+) også kan søge og opnå den. Sådan ledsageordning er etableret som
forsøgsordninger i Lyngby- Taarbæk Kommune samt i frikommunerne Odense og
Viborg. Disse ledsageordninger er etableret efter Serviceloven, § 85. Lyngby- Taarbæk Kommune har modtaget godkendelse af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.
SOSU-gruppen foreslår, at SR`s formand skriver til Handicaprådets formand, Kristian
Hegaard, om at tage sagen positivt op.
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Seniorrådet tilsluttede sig SOSU- gruppens forslag.
e. Nyt Pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.
Seniorrådet har sammenfattet sit aktuelle synspunkt på det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk. Der har været offentlig fokus på placering, men funktionen af det nye center er mindst lige så vigtig. Sammenfatningen (B7-Ældegåendetrafik) er blevet sendt til Byråd og forvaltningsledelse og har været i pressen.
Placeringen har været behandlet som lokalplansag, som nu er vedtaget i Plan- Miljøog Klimaudvalget, og sendes videre til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og
Byrådet. (Se pkt.5.2.c nedenfor).
5. TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED
5.1 Dagsordener for de kommende politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet.
Intet at bemærke.
5.2 Andet
Der har været afholdt møde i Plan-, Miljø,- og Klimaudvalget 5. april 2016 med en
række relevante sager for Seniorrådet, herunder busruter og Flextur
a. Seniorrådet har via Teknikgruppen ved flere lejligheder såsom ved foretræde og
ved høringssvar til PMK- udvalget, møde med Borgmester og Kommunens
direktion, møde med Team Trafik, læserbreve m.v. forslået forbedringer i forhold
til for målgruppen. Forslagene vedrører Flextur, nærhed i lokaltrafik-ken, læskure
m.v. Enkelte er blevet efterkommet, men flere desværre ikke iværksat.
b. På initiativ af Jørgen Simonsen vedrørende ældre gående blev der via
Høringssvar afgivet en kommentar vedr. trafiksikkerhed og trafikinvesteringer til
udvalget. Gående ældre var ikke indtænkt i forslagene. SR kommentarer fremgår
af bilag. PMK udvalget besluttede at imødekomme SRs synspunkter og indarbejde
gående i det fortsatte arbejde. Ligeledes fremmedes stiordning ved
Holmegårdsvej.
Seniorrådet anbefaler, ligesom Udvalget for Infrastruktur og Trafik, at de to
stikrydsninger på Holmegårdsvej til 0,5 mio. kr. fremmes (forlængelsen af og
Brønsholmgårdsvej mod Karsemosegård Idrætsanlæg og ved Græstedgård ind til
børnehave og foreningslokaler).
c.

Placering af Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk
PMK-udvalget besluttede at placere centret syd for Langebjergsti med
vejbetjening fra Boserupvej og med vejadgang via vejbro over Langebjergstien.
Seniorrådets synspunkt om kort afstand mellem busstoppested og center blev
ikke imødekommet. Både administrationen og PMK- udvalget fastholder, at
400-500 meter gå-afstand fra plejecenter til busstoppested er rimeligt…. ..Det
gør Seniorrådet ikke!
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d. Orientering om Trafikcafé 60+
Michael Huusom redegjorde for spørgsmål om trafik vedrørende nærhed, læskure
og Flextrafik.
e. Stillingtagen til ”Temadag om tilgængelighed”.
Seniorrådet bliver repræsenteret på temadagen. Michael Huusom deltager.
f. Andet, herunder læskure
Teknikgruppen har initieret snarligt møde i ”Læskursgruppen” og Team Trafik.
Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.
6. TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT
Kulturudvalget holder møde den 12.4.2016. Punkt 48 i dagsordenen drejer sig om
opsamling på Kulturkonferencen den 15.3.2016. Seniorrådet var repræsenteret på
Kulturkonferencen. Opsamlingen giver ikke anledning til bemærkninger.
Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.
7. TEMA: KOMMUNIKATION OG IT
a. Niels 10 minutter
Niels Søndergaard redegjorde for anvendelse af Seniorrådets hjemmeside og viste
den mest enkle anvendelse af hjemmesiden. Niels Søndergaard bemærkede, at den
oprindelige betingelse for fremstilling og offentliggørelse af hjemmesiden er, at alle
Seniorrådets medlemmer er indstillet på, at der skal ydes bidrag, og at nogle bliver
nødt til at samarbejde om at vedligeholde indholdet. Niels er villig til at give den
basale undervisning i de ting, som skal gøres. Det aftaltes, at vi tager en ting ad
gangen, næste gang kalenderfunktionen.
b. Back-up for IT
Niels er (næsten) færdig med selve den tekniske del af et backupsystem, med et
backupsted, som ligger geografisk adskildt fra serveren. Michael Huusom har meldt
sig til at huse dette system, men vi mangler at undersøge, om de tekniske
forudsætninger er tilstede.
Niels har brugt den allerede indkøbte Raspberry Pi (som var tænkt til at skulle
bruges til at huse hjemmesiden) til dette backupsystem, så projektet med
hjemmesideserveren er lagt lidt til side for tiden. Vi skal overveje om der er økonomi
i Seniorrådets rådighedsbeløb til indkøb af nyt server HW. Seniorrådet gav grønt lys
for køb af én raspberry Pi til overflytningen af hjemmesiden på den nye RPI
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8. TEMA: MAD
Seniorrådets ønske om at mødes med plejecentrene for at drøfte maden er blevet
positivt imødekommet, men der har endnu ikke kunnet træffes nærmere aftale.
Udsat til tilrettelæggelse af møder. Initiativ til mødetidspunkt forventes fra de
pågældende plejecentre.
9. SENIORRÅDETS ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB
9.1 Økonomisk status (regnskab separat fremsendt til medlemmerne).
Det er intet at bemærke, regnskabet ser fornuftigt ud. (se i øvrigt pkt 9.2)
9.2 Drøftelse af budgetanvendelse med forvaltning.
Kommunen sendte afbud (barn syg) til vores planlagte møde om udgifter til
seniorrådsvalg og revision af principperne, og Seniorrådet har intet hørt siden.
Seniorrådet har (midlertidigt) indvilget i at lægge kr. 60.000 til side til næste
Seniorrådsvalg, men mener i øvrigt, at dette er en administrativ beslutning om at
spare på Seniorrådets rådighedsbeløb.
Administrationen har ikke ville betale til kørselgodtgørelse til pårørendemøder og
heller ikke kørselsgodtgørelse til borgmesterfrokosten. Seniorrådet mener, at disse
kørsler er en del af Seniorrådets arbejde, og naturligvis skal godtgøres for
medlemmerne. Kørselsgodtgørelserne vil derfor blive udbetalt af Seniorrådets
rådighedsbeløb.
Kassereren og formanden mener, at vi skal have vores aftale (fra midt 2014)
revideret, så den passer med de faktiske forhold.
10. ØVRIGE SPECIFIKKE SAGER
10.1 Årsberetning 2015
Drøftelse af formidling af (300 styk) færdigtrykt og digital version. Michael Huusom
foreslog Handicaprådet, Byrådet, Ældre Sagens bestyrelse, Nordgruppen, Pleje- og
Aktivtetscentre, Dagcentre, biblioteker, Danske Ældreråd, Hjemmesiden.
Medlemmerne fik udleveret eksemplarer til fordeling. Medlemmerne meddeler
Michael Huusom, hvor mange og til hvem de har fordelt.
10.Drøftelse af samarbejde med andre organisationer - samt af intern information
om andre organisationer, begivenheder, nyheder m.v.
Drøftelsen udsat til næste møde
10.3 Pensionistudflugt 2016.
Grethe Troensegaard orienterede om arbejdet i kommunens udvalg. Turen går til
Den Blå Planet, og frokost vil finde sted på Kastrup Strandmark, ca. 200 m fra Den
Blå Planet.
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Datoer for udflugterne i år: 1. september, 7. september, 12. september, 14.
september og 15. september. I alt fem dage á ca. 250 personer/dag.
Flere rådsmedlemmer gav udtryk for, at pensionistudflugten var en kommunal
driftsopgave, hvis praktiske planlægning og gennemførelse lå uden for Seniorrådets
rådgivende rolle
11. DIVERSE MØDER
11.1 Forebyggelsesrådet
Møde 20. april 2016. Drøftelser vedr. forebyggende hjemmebesøg, mental sundhed,
ulighed i sundhed
Referat fra marts møde vedlagt (B8-Forbrefmarts2016)
11.2 Møder i Danske Ældreråd mv.
a. Temamøde om værdighedspolitik mv Allerød 29. Februar 2016. (Power Points
sendes til medlemmerne)
b. Årsmøde Danske Ældreråd 2.- 3. Maj 2016.
Status over deltagelse. Kassereren har fået bekræftelse på deltagelsen af Michael
Huusom og Niels Søndergaard på DÆ repræsentantskabsmøde den 2. maj.
På temadagen 3. maj - ”Når sundheden flytter ud i kommunerne” - deltager næsten
alle (ikke Helle Lassen). Finn Kamper-Jørgensen giver oplæg i 2 sessioner om
sammenhængende patientforløb og patientorienteret forebyggelse. Deltagerne
dækker en række andre sessioner. Alle bidrag vil blive tilgængelige på hjemmesiden
for Danske Ældreråd.
11.3 Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening
a. KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 12. – 13. maj 2016. Ingen tilmeldte
b. KLs Ældrekonference 26. september 2016. Tilmeldinger udsættes.
11.4. Andre møder.
Finn Kamper- Jørgensen har drøftet møde mellem de to Seniorråd med formanden
for Hørsholm Seniorråd for at lære af hinandens erfaringer. Enighed om ikke første
gang at møde op med samtlige medlemmer, men med formand og næstformand
samt interesserede gruppeledere. Praktisk aftale forestående.
11.5 Næste Seniorrådsmøde: Mandag den 9.maj 2016.
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12. ANDET OG EVENTUELT.
13. OPSUMMERING AF/ OPFØLGNING EFTER MØDET.
Bilag: (se dagsordenens punkter).
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