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SeniorRådet

Referat af
MØDE 2 -2016
Fredensborg Seniorråd
Fredag d. 5. februar 2016 kl. 9.00 – 13.00
Lilletrommen, Fredensborg Rådhus
Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe
Troensegaard, Niels Søndergaard, Anders Kopping, Anette Lewinsky, Grethe Zöllner.
Afbud: Helle Lassen.
Udenfor dagsordenen gav IT-chef i Fredensborg Kommune, Ulla Skytte, en kort
introduktion til kommunens nye hjemmeside. Den er blevet meget hurtigere, og
indholdet er mere overskueligt. Man kan fremover stadig læse Seniorrådets referater
mv, men de vil ikke fysisk ligge på kommunens hjemmeside. Der vil i stedet være
links til Seniorrådets egen hjemmeside, hvor dokumenterne ligger. For brugerne vil
der ikke være nogen mærkbar forskel på dette punkt.
REFERAT
1. DAGSORDEN
Dagsordenen godkendt.
2. REFERAT
Referatet fra Seniorrådets møde 1-2016 blev godkendt.
3. TEMA: ÆLDREPOLITIK, BYRÅD OG ØKONOMI
1.

Dagsordener for Byråd og økonomi-udvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet.
Ingen kommentarer.

2.

Social- og Seniorudvalgets drøftelse 8.februar af værdighedspolitik med SR
deltagelse.
Drøftelsen er udvidet til 1½ time. Drøftelsen foregår i grupper.
I drøftelsen fremfører alle Seniorrådets medlemmer vores 5 hovedsynspunkter
om værdighed i ældreplejen. Jørgen Simonsen fremsender mail med disse
synspunkter i renskrevet form til os inden mødet. (Se bilag her)
Endvidere blev Seniorrådets forslag til revideret kommunal ældrepolitik
inklusiv værdighedspolitik gennemgået. I drøftelsen indgik dokumenter fra
den norske og svenske værdighedspolitik. Der er enighed i Seniorrådet om, at
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vi lægger vægt på, at der ikke bør udarbejdes en særskilt værdighedspolitik,
men at værdighedspolitikken skal være en integreret del af hele
ældrepolitikken. Den reviderede udgave af Seniorrådets forslag til ældrepolitik
inkl. værdighedspolitik udsendes til alle Seniorrådets medlemmer, når den i
løbet af weekenden er renskrevet, og Finn Kamper-Jørgensen medbringer et
antal printedeudskrevne eksemplarer overrækkes inden mødets slutning til
Social- og Seniorudvalgets politikere og til de relevante embedsmænd.
(Se Seniorrådets forslag til ældrepolitik her).
3.3

Revision af Sundhedspolitikken (via Fritidsudvalg og Social- og Seniorudvalg)
Det er fra kommunen meldt ud, at det kun er dele af Sundhedspolitikken, der
skal revideres, nemlig afsnittene med ”Vidste du at …”. Der er enighed i
Seniorrådet om, at dette ikke er tilfredsstillende. Finn Kamper-Jørgensen har
udarbejdet et forslag til, hvordan det sammenhængende patiensforløb bør
indgå i kommunens sundhedspolitik. Seniorrådet bakkede Finns forslag op. I
drøftelsen indgik også en artikel om 6 nordsjællandske borgmestres (bl.a.
Fredensborgs borgmesters) synspunkter om sammenhængende patientforløb.
Finn fremsender Seniorrådets synspunkt til Fritids- og Idrætsudvalget.
(Formandens forslag kan læses her).

3.4

Seniorrådets høringssvar til planstrategi for kommunen er fremsendt herunder
et generelt ønske om af få et 5. pejlemærke om forsøgs- og udviklingsarbejde
sat ind i de generelle pejlemærker for kommunens fremtid.
(se Seniorrådets høringssvar her).

4. TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
4.1

Dagsorden for Social- og Seniorudvalget.
Udvalgets dagsorden blev gennemgået på SOSU-gruppens møde d. 4. febr.
På grund af fællesmødet med udvalget d. 8. febr. gav dagsordenen ikke
anledning til særskilte kommentarer til udvalget. Dog gav udvalgets
dagsordenspunkt 24, hvor Forebyggelsesrådets handlingsplan forelægges,
anledning til, at Finn overvejer at ønske foretræde for udvalget. Der er i
sagsfremstillingen ikke medtaget bevillingsmæssige overvejelser ved
gennemførelse af handlingsplanen.

4.2

Referat fra SOSU-møde
Anders orienterede fra møde i SOSU-gruppen d. 4. februar. Blandt emnerne
var bl.a.:
• Anders´ en-dags tur med udvalget til demensplejehjem i Holland.
Orientering fra borgermødet d. 29/1 om lokalplan for
plejehjemsbyggeriet i Humlebæk.
• Gruppens drøftelser om ældrepolitik/værdighedspolitik forud for mødet
med det politiske udvalg d. 8. februar.
• Revidering af Sundhedspolitikken
• Forebyggelsesrådets handlingsplan for fysisk aktivitet.
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•

Orientering om, at Danske Ældreråd ikke har fået svar fra de
ministerier, som har fået forespørgsel på baggrund af vores
henvendelse i juni måned 2015 om boligøkonomi på plejehjem. DÆ har
genfremsendt forespørgslen.

(Referatet fra SOSU-mødet kan læses her)
4.3

Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre
Loven er nu vedtaget. Udmelding fra Sundhedsstyrelsen med retningslinjer
foreligger endnu ikke. Finn orienterede kort.

5. TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED
5.1.

Dagsordener for de politiske udvalg.
Seniorrådet har fremsendt kommentar til Plan- Miljø- og Klimaudvalget.
Kommentarerne vedrører buslinjer, flextur og transport til kommende pleje-og
rehabiliteringscenter i Humlebæk, ældreboliger og nyt overordnet pejlemærke
for kommunens strategi: Forsøgs- og udviklingsorientering af kommunen.
(Seniorrådets kommentarer kan læses her).

6. TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT
1.

Dagsordener for de politiske udvalg.
Seniorrådes kulturgruppe har fremsendt høringssvar til Kulturudvalget
vedrørende kommunens biblioteksstrategi 2020.
(Høringssvaret kan læses her).

7. TEMA: KOMMUNIKATION OG IT
7.1

Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet
Intet relevant på udvalgenes dagsordener.

7.2

Niels gennemgik Referat fra gruppemøde 26. januar
Prioritering af opgaver. Niels bad om, at vi for fremtiden gav bilag til referatet
korte, men meningsfyldte navne, da årstalangivelsen og bilagsnumre ikke
giver yderligere information. Seniorrådet diskuterede om (elektronisk)
arkivering, hvor Niels bemyndigedes til at anskaffe mere hardware, såfremt
det bliver nødvendigt. Gruppen vil vurdere den nye hjemmeside og eventuelt
melde sine synspunkter til forvaltningen.

7.3

Fremtidig forretningsorden
IT-Komms forslag til ny forretningsorden blev diskuteret. Fælles værdiramme
for SRs arbejde i temagrupperne skal kort nævnes og sekretærfunktionen
overvejes. Derefter forelægges til vedtagelse i Seniorrådet
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8. SENIORRÅDETS ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB
8.1

Økonomisk status
Niels gennemgik det aktuelle regnskab, intet at bemærke, der er i øjeblikket
ikke overført penge fra Kommunen (se pkt 8.2).

8.2

Vi har endnu ikke fået et overslag fra Kommunen om pris (og metode) til
næste Seniorrådsvalg.

9. ØVRIGE SPECIFIKKE SAGER
9.1

Årsberetning for 2015
Grethe Troensegaards oplæg til årsberetning for 2015 blev gennemgået og
drøftet. Færdiggørelse af årsberetningen overgår til formanden og
næstformanden i samarbejde med de enkelte gruppeledere.
Ambitionen er, at årberetningen skal foreligge inden frokostmødet med
borgmester og direktion d. 1. marts.

10. DIVERSE MØDER
10.1

Forebyggelsesrådet.
Referat fra møde 19. januar eftersendes. Mødet var koncentreret om at
udbygge handlingsplanen for fysisk aktivitet i ældrebefolkningen. En del
aktiviteter specificeret. Videre arbejde med mental sundhed, lighed i sundhed,
mad, forebyggende hjemmebesøg mv i 2016 skal udvikles.
Referatet fra Forebyggelsesrådet kan læses på kommunens hjemmeside.
Finn Kamper-Jørgensen er genvalgt som formand.
Som Seniorrådets repræsentanter i Forebyggelsesrådet fortsætter Finn
Kamper-Jørgensen og Helle Lassen. Anders Kopping udpeget som ny
suppleant

10.2

Møder i Danske Ældreråd mv.
a. Nordgruppens møde 19. januar.
b. Regionsældrerådets møde 9. februar. Michael Huusom og Niels Søndergaard
deltager
c. Temamøde om kommunal værdighedspolitik mv. Allerød 29. februar. Se
allerede udsendt melding om mødet fra Danske Ældreråd. De, der ønsker at
deltage, meddeler dette til kassereren meget hurtigt, hvorefter kassereren
tilmelder.
d. Årsmødet i Danske Ældreråd d. 2. maj med efterfølgende temadag d. 3.
maj. Michael Huusom og Niels Søndergaard deltager i årsmødet med
stemmeret. Når programmet for temadagen d. 3. maj foreligger senere i
februar tilmeldes alle interesserede medlemmer af Seniorrådet. Vi forsøger at
fordele os så bredt som muligt blandt de tilbudte oplæg, og hver deltager
skriver efterfølgende et kort referat fra oplægget.

10.3 Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening
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a. Sundhedspolitisk konference afholdt 26. januar. Finn orienterede.
b. KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 12. – 13. maj 2016.
c. KLs Ældrekonference 26. september 2016.
10.4 Frokostmøde med Borgmester og forvaltningsledere 1.marts 2016 kl 12.30-14
Som formand vil Finn komme med et generelt indlæg. Derefter korte indlæg
fra hver af Seniorrådets faste grupper. Vi skal bede om en redegørelse for den
nye forvaltningsstruktur og dens betydning for Seniorrådets arbejde.
10.5 Næste Seniorrådsmøde er fredag d. 4. marts kl 9-13
11. EVENTUELT.
Intet
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