Referat møde 7 – 2016
mandag den 22. august 2016
Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe Troensegaard, Niels Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette Lewinsky, Grethe
Zöllner.
Gæst: Udvalgsformand Hans Nissen, Social- og Seniorudvalget.
Referat fremkommer senere

Dagsorden
1. Referent
Anette Lewinsky

2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3. Referat
Godkendelse af referat af møde 6-2016.
Referat: Møde 6
Referat godkendt.

4. TEMA: Ældrepolitik, Byråd og Politik
4.1 Dagsordener for Byråd og økonomiudvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet.
Ingen bemærkninger.
3.2 Andet
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a) Augustbudgetseminar for Byrådet
Fortroligt materiale til dette seminar, færdiggjort 19. august af forvaltningen, er tilgået Seniorrådet.
Materialet blev gennemgået og resulterede i nedenstående kommentar til brug for
budgetseminaret.
Udvalgsformand Hans Nissen deltog som gæst med belysning af budgetmaterialet og
drøftede flere forslag med Seniorrådet.

b) Seniorrådets forslag og kommentarer til besparelser og fremadrettede budgetter
Som en del af det materiale, der indgår i Byrådets august-budgetseminar, er der udarbejdet kommentarer fra Seniorrådet (Lukket bilag, vedlægges når indholdet bliver
frigivet)
Som generelt udgangspunkt for sine specifikke kommentarer til årets politiske budgetdrøftelser har Seniorrådet anlagt følgende hovedsynspunkter:
• For ældre, der har behov for hjælp, skal der foretages en konkret, individuel
vurdering af hjælpebehovet
• Hvis økonomisk prioritering er nødvendig, er de såkaldte ”varme hænder” –
i form af omsorgs- og hjælpepersonale – vigtige for at kunne opretholde et
godt og værdigt ældreliv
• Det er vigtigt at prioritere den nære sundhedsmæssige og sociale indsats
fremfor at skulle betale en unødvendig regning ved kasse 1 til regionen for
brug af sygehusvæsenet. Budgetsammenbruddet i kommunen 2015 må være
en vigtig lærestreg i denne henseende
• En demografisk fremskrivningsmodel for økonomien til ældreområdet må fortsat være grundlaget for kommunens budgetlægning. Seniorrådet har imidlertid fra tidligere fremlagt materiale noteret, at antallet af ældre stiger, mens
gennemsnitsomkostninger opgjort pr. 65+-årig eller 80+- årig har været faldende over tid. Dette tyder på, at den demografiske model som planlægningsgrundlag er brudt sammen.
• Hvis økonomien til ældreområdet forringes, må det klart meldes ud til ældrebefolkningen, at velfærdsindsatsen er faldende – et faldende velfærdsniveau
bør ikke sovses ind i teknokratiske udtryk og forklaringer.
• Seniorrådet prioriterer forsøgs- og udviklingsarbejde på ældreområdet højt
og ser frem til at kommunen som frikommune fokuserer på ældre – og at der
prioriteres økonomi til iværksættelse af relevant frikommune indsats.
• Der findes en betydelig frivillig ressource i ældrebefolkningen, men vi rejser
som ældre børster, hvis man politisk foretager en kynisk økonomisk nedskæring og tror, at så træder frivillige automatisk ind i stedet.

5. TEMA: Social– og Sundhedsområdet
5.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet.
Seniorrådets har afgivet kommentarer til dagsordenspunkterne 67, 68 og 70 ved Socialog Seniorrådets møde den 22. august 2016
Seniorrådets kommentar
Kommentarerne drejede sig om:
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• ønske om på sigt at selvtræning på vore plejeinstitutioner fritages for det månedlige gebyr på 130 kr.
• Hvis økonomisk prioritering er nødvendig, er de såkaldte ”varme hænder” – i
form af omsorgs- og hjælpepersonale – vigtige for at kunne opretholde et godt
og værdigt ældreliv
• at der arbejdes konstruktivt for at inkorporere lægepraksis i det nye Rehabiliteringsog Plejecenter i Humlebæk så det bliver til et bredere sundhedscenter
• at Social- og Seniorudvalget et par gange årligt holder temamøde med det samlede Seniorråd
5.2 Andet
Noter/referat fra SOSU-møde fredag d. 19. august 2016 blev gennemgået referat af
SOSUmøde
Vedlægges når endeligt godkendt referat foreligger
Social- og Seniorudvalgets dagsorden blev gennemgået og kommenteret ligesom det
netop udleverede fortrolige budgetmateriale for 2017-2020 blev gennemgået.

6. TEMA: Teknik, Transport og Tilgængelighed
6.1 Dagsordener for de politiske udvalg.
Ingen bemærkninger til punkter på Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. august
2016
6.2 Andet.
Noter/Referat fra teknikgruppen
Ingen bemærkninger.

7. TEMA: Kultur, Fritid og Idræt
7.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet.
Der er møde i Kulturudvalget tirsdag d. 23. august 2016.
7.2 Kulturgruppen holdt møde onsdag den 17. august. 2016 med chef for Fredensborg
Kommunes Kulturinstitution.Kulturgruppen henviser med hensyn til mødets forløb til Lise
Kanns referat.
Referat fra Lise Kann
Lise Kann kommer i referatet ind på kommunens kulturstrategi og på målrettet kunst og
kultur f.eks. sang og musik for ældre på plejecentrene.
Endvidere på den lokale kunstsamling og kommunens arkiv, hvorfra malerier kan udlånes til plejecentrene. Alt med det formål, at beboerne bliver i bedre humør ved at se
noget livligt/smukt på væggene.
Lise Kann nævner videre ordningen med, at bibliotekerne bringer og henter bøger efter
behov.
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Under hensyn til det meget fyldige referat af mødet med kulturgruppen finder Seniorrådet ikke anledning til at anmode Lise Kann om at møde som gæst hos det sammlede
Seniorråd.
Det overvejes, om der er anledning til at invitere Kulturudvalgets formand, Ulla Hardy-Hansen, som gæst

8. TEMA: Kommunikation og IT
8.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet
Ingen bemærkninger.
8.2 Forslag til opdateret forretningsorden
IT&Komm gruppen har som en del af sit kommissorium udarbejdet et forslag til ændret
forretningsorden.
Drøftelsen blev samlet under dagsordenens pkt. 11.1
8.3 Vision for Seniorrådet
Udarbejdelse af en Vision for Seniorrådet, samt beskrivelse af strategi og taktik for at
nærme os denne Vision, f.eks. nedsættelse af en ad hoc strategigruppe med bredere
deltagelse end IT&Kommunikations gruppen.
8.4 Niels’ 10 minutter med hjemmeside træning.
Login, indlæg og kalenderfunktionen.
Niels Søndergaard underviste.

9. TEMA Mad
Seniorrrådet holder sig fortsat orienteret. På grundlag af oplysninger om hvorledes man
kommunalt arbejdet med udmøntningen af værdighedspuljens tildelte madbeløb tages
der kontakter fra gruppens side.

10. Seniorrådets Budget, Økonomi og Regnskab
10.1 Økonomisk status
Det udsendte regnskabet (som er sendt separat fra kassereren) blev taget til efterretning.
Der er smalhals i budgettet for aktiviteter resten af året.
10.2 Seniorrådets budgetanvendelse
Mødeforløbet med forvaltningen er fortsat ikke afsluttet. Vi har rettet henvendelse til
ministeriet om tilskuddene.
Finansiering af 2017 valget til Seniorrådet er fortsat et åbent spørgsmål.

11. Øvrige Sager
11.1 Opdateret forretningsorden for Seniorrådet
Forslag til ny Forretningsorden
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Den gældende forretningsorden er på flere punkter ikke i overensstemmelse med vores daglige praksis.
IT&Komm gruppen har derfor udarbejdet et forslag til en revideret forretningsorden for
Seniorrådet.
Der er en del mindre justeringer i blandt andet tidsfrister og andre præciseringer. ITudvikling og digitaliseret arbejdsform har påvirket arbejdet og arbejdsfordeling i Seniorrådet.
Der er oprette en ny, særlig hjemmeside for Seniorrådet, som der også henvises til fra
kommunens hjemmeside, og dagsordener, referater mv. har fået nye arbejdsgange.
Dette har aktualiseret en overgang til en webmaster/digital sekretær funktion og således
at sekretariatsarbejde ikke nødvendigvis samles hos én person.
Den nye uddelegering af meget arbejde i Seniorrådet til de faste grupper og ad hoc grupper aktualiserer behovet for at have en fælles ”paraply” at arbejde under. Nogle Ældreråd
i Danmark har udarbejdet en sådan paraply og benævnt den vision/målsætning mv.
Dette mangler i vort Seniorråd.
IT&Komm-gruppen arbejder videre på grundlag af drøftelserne og fremlægger så vidt
muligt på næste møde et yderligere bearbejdet forslag til forretningsorden.
11.2 Frivillig Charter Fredensborg
Michael Huusom henviste til udsendt bilag med power points om det foreliggende endnu
ikke vedtagne forslag til et charter om frivillighed. Michael Huusom arbejder videre for
at få et sådant charter vedtaget – også omfattende det store arbejde som gøres på
ældreområdet.

12. Diverse Møder
12.1 Forebyggelsesrådet
Møde 31. august 2016
Blandt temaerne: Beslutning om 5-årig gigthandlingsplan, pjece om fysisk aktivitet, ulighed i sundhed, herunder mental sundhed.
12.2 Møder i Danske Ældreråd
• Nordgruppe møde 24. august 2016 i Fredensborg Kommune
Efter Hanne Vedersøs afgang har Finn Kamper-Jørgensen umiddelbart overtaget
formandskab og inviteret til næste møde
• Regionsældrerådsmøde 2. september 2016.
Tema om sammenhængende patientforløb besluttet. Oplæg ved Finn KamperJørgensen – kommentarer fra bl.a. ældrechef og regionspolitikere. Deltagelse
afventer tilmelding.
• Formands/næstformandsmøder
Allerød 29. august 2016. Finn & Michael deltager.
12.3 Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening
Ældrekonference 26. september 2016 i Kolding.
Finn Kamper-Jørgensen og Jørgen Simonsen deltager
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12.4 Nyt fra Pleje- og aktivitetscentrenes beboer- og pårørenderåd
Opfølgning på drøftelse med Kirsten Almdal og drøftelse af, hvad man synes at få ud
af denne deltagelse i beboer- og pårørenderåd. Drøftelsen blev af tidsmæssige grunde
udsat
12.5 Næste Seniorrådsmøde
Mandag d. 12. september 2016. Økonomichef Henriette Lilleør har givet tilsagn om at
være gæst

13. Andet og Eventuelt
Nivå Amatørteaters kommende forestilling ”Slut” om at blive ældre nævnes som relevant
for Seniorrådet.

14. Andet og Eventuelt
Intet

Bilag se links under de enkelte dagordenpunkter.
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