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SeniorRådet

Referat af
MØDE 1 -2016
Fredensborg Seniorråd
Fredag d. 8 januar 2016 kl. 9.00 – 13.00
Lilletrommen, Fredensborg Rådhus
Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen (til kl. 11.30), Michael Huusom,
Grethe Troensegaard, Niels Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette
Lewinsky, Grethe Zöllner.
GÆSTER:

Ingen

1. DAGSORDEN
1.1
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
1.2

Prioritering af mødetiden.
Behandlingen af punkt 9 blev fremskudt, da Jørgen Simonsen skulle gå kl.
11.30. I referatet forbliver punktet som punkt 9.

2. REFERAT
2.1
Referatet godkendt med rettelsesforslag. (Bilag 1)
2.1

Godkendelse af referat af møde 11 2016.
Referatet godkendt med rettelsesforslag. (Bilag 2)

2.

Referent til dette møde.
Anders Kopping refererer fra møde 1 og 2 2016.
Jørgen Simonsen refererer fra møde 3 og 4 2016.

3. TEMA: ÆLDREPOLITIK, BYRÅD OG ØKONOMI
1.

Dagsordener for Byråd og Økonomi-udvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet.
Det er varslet, at alle politikker skal revideres i 2016, fx Ældrepolitik,
Sundhedspolitik, Fritidspolitik, Kulturpolitik, Misbrugs- og Psykiatripolitik.
Seniorrådets faste gruppen skal følge, hvornår de enkelte politikker er på de
politiske udvalgs dagsordener og komme med forslag til, på hvilke områder vi
ønsker at give råd om ændringer med særlig relevans for ældrebefolkningen.
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2.

Revision af Ældrepolitikken og ny-indførelse af værdighed.
Foråret 2016 skal Ældrepolitikken revideres og besluttes af Byrådet.
Regeringens krav om værdighedspolitik med et (formodet) medfølgende budget
skal også udarbejdes og besluttes af Byrådet
Følgende proces ser foreløbigt ud til at være tilrettelagt:
- drøftelse om ældrepolitik med forvaltning 13. januar. Finn Kamper-Jørgensen
og Michael Huusom deltager.
- temadrøftelse ved fællesmøde mellem Social- og Seniorudvalget og
Seniorrådet mandag d. 8. februar kl. 17.30 – 18.30.
- Social- og Seniorudvalget beslutter ældrepolitik ved marts-mødet. Endelig
beslutning i Byrådet efterfølgende.
Anders Kopping fremlagde resultatet af drøftelserne i Seniorrådets SOSUgruppe d. 7/1, hvor følgende materialer var baggrund for drøftelserne:
•
•
•
•
•

Kommunens nugældende Ældrepolitik
Forvaltningens foreløbige udkast til revideret Ældrepolitik
Forslag til ny Ældrepolitik – inkl. Værdighedspolitik fra en undergruppe i
Seniorrådet.
”10 elementer i en værdig ældrepleje” udarbejdet af Ældresagen, FOA og
Dansk Sygeplejeråd.
Den norske værdighedsgaranti.

Seniorrådet tilsluttede sig de synspunkter, som SOSU-gruppen havde
udarbejdet. (Bilag 3). Dette bilag og Seniorrådets undergruppes forslag er det
grundlag, som Seniorrådet arbejder videre efter. Niels Søndergaard arbejder
videre med forbedringer til ”vores forslag”. Alle seniorrådets medlemmer
opfordres til at komme med forslag til forbedringer såvel sprogligt som
indholdsmæssigt.
Hidtil er det meldt ud fra forvaltningen, at den Værdighedspolitik, som der nu er
krav om, at alle kommuner skal udarbejde, skal indarbejdes i den reviderede
Ældrepolitik. Det er uklart for Seniorrådet, om det stadig står ved magt, eller
om der skal udarbejdes særskilt ældrepolitik og værdighedspolitik. Det bliver
formentlig afklaret på mødet d. 13. januar.
3.

Fremtidens Fredensborg Kommune – Byrådets plan- og agenda strategi 2016 –
2010.
Michael Huusom har ved mail opfordret Seniorrådets medlemmer til at komme
med forslag til indhold i et høringssvar fra Seniorrådet. Alle medlemmer
opfordres til at melde synspunkter ind til Michael Huusom senest d. 15. januar.
Han vil på Seniorrådets vegne være pennefører på et forslag til høringssvar.
Høringssvaret vil blive formuleret i generelle vendinger. Høringssvaret skal
fremsendes senest d. 25. januar. Seniorrådets medlemmer opfordres desuden
til at deltage i Borgermødet d. 21. januar om emnet.
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4. TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
1.

Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet.
SOSU-gruppen har ikke forslag om kommentarer til punkter på Social- og
Seniorudvalgets dagsorden d. 11. januar.

2.

Noter, referat og kommentarer fra SOSU-gruppens møde 7. januar 2016.
SOSU-gruppens drøftelser koncentrerede sig om Værdighedspolitikken og
revideringen af Ældrepolitikken.
Gruppens synspunkter fremgår af referatet fra mødet, som omtalt under denne
dagsordens punkt 3.2. (Bilag 3)

5. TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED
1.

Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet.
Næste møde i Plan- Miljø og Klimaudvalg er den 2. februar 2016 og næste
møde i udvalget for Infrastruktur og Trafik er den 16. marts 2016. Dagsordener
for disse møder er ikke modtaget per 8. januar 2016.

5.2

Noter og kommentarer vedr. møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalg 5. januar
2016, samt møde i udvalget for infrastruktur og trafik den 18. november 2015.
Teknikgruppen har ikke ældrepolitisk relevante bemærkninger til disse to
møder.

5.3
a.

Orienteringer. Kommentarer.
Michael orienterede om sit møde med Borgmesteren m.fl. omkring forsøg med
flextur for pensionister i Kokkedal Øst området. Området er geografisk
afgrænset. Alle pensionister i området tilbydes visitation til gratis flextur. Selve
forsøgets detaljer er på dagsordener til de næste møder i Plan-Miljø- og
Klimaudvalget. Teknikgruppen tvivler på om ”forsøget” realiseres, idet ”Team
trafik” også arbejder på en genindførelse af den nedlagte rute 383 i Kokkedal
Øst området.
Planerne for adgangsveje og busforbindelse til det nye plejecenter i Humlebæk
er under udarbejdning. Seniorrådet har indsendt høringssvar, som kritiserer
nuværende planlægning. Ingen offentlig kollektiv busrute tæt på plejecentret.
Plan-Miljø- og Klimaudvalget har responderet ved at ville genforhandle
problemet. (Bilag 4).
Teknikgruppen har den 5. januar 2016 haft møde med kommunens Team trafik
og Tilgængelighedskoordinator. MOVIA forhøjer taksterne for flexture fra den
17. januar. Krydsning af kommunegrænse medfører fordobling af taksten,
rabatten for medrejsende bortfalder, pensionister (65+) gives ikke rabat i stil
med ungdomsrabat. Både kommunen og Seniorrådets teknikgruppe tager igenigen kontakt til MOVIA angående emnet.
Teknikgruppen holder møde med Danske Handicaporganisationer (DH)
Fredensborg 19. januar. Dagsordenen indeholder bl.a.
tilgængelighedsproblemer ved Rådhusets hovedindgang, siddesten langs

b.

c.

d.
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e.

banestien, bænk opsat ved rådhusets indgang, trafiksikkerhed og
tilgængelighed.
På foranledning af Tilgængelighedskoordinator og Handicaprådet skal
kommunens ”Tilgængelighedsplan” nu realiseres. Planen skal belyse
tilgængeligheden til (ikke i) kommunens offentlige bygninger (idræt, kunst,
uddannelse, ældre), kommunens infrastruktur til/fra (veje, stier, parker,
butikscentre, behandlingsfaciliteter), naturen (rekreative områder, skov,
strand).
Dette er et eksempel på begrebet ”samspil eller samskabelse”, idet frivillige
foreninger også vil blive inviteret til at deltage i arbejdet. Nærmere information
tilgår Seniorrådet.

6. TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT
1.

Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet.
Næste møde i Kulturudvalget er d. 12. januar 2016.

2.

Noter og referat fra møde i temagruppen samt eventuelle kommentarer vedr.
møde i Fritids- og Idrætsudvalget 6. januar 2016. Næste møde d. 3. febr.
Der er ingen kommentarer til udvalgets møde d. 6. januar, men SOSU-gruppen
vil holde øje med udvalgets dagsorden d. 3. febr., hvor en revidering af
Sundhedspolitikken og Fritidspolitikken formentlig skal behandles.

7. TEMA: KOMMUNIKATION OG IT
7.1

Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet
Ingen relevante sager.

7.2

Gennemgang af nuværende og fremtidig arkivering af Seniorrådes arkivalier.
Niels Søndergaard efterlyste det nuværende arkiv. Det oplystes, at der ikke
rigtigt var noget arkiv for Seniorrådets aktivitet i fortiden.
IT- & Kommunikationsgruppen oplyste, at siden juni 2015 er alt materiale (som
er kommet gruppens kendskab) blevet elektronisk opbevaret (arkiveret pr. dato)
på hjemmesideserveren.
Niels Søndergaard gav en kort teknisk gennemgang af elektronisk arkivering.
Der blev ikke taget afgørelse om, hvor ansvaret for arkivering skulle placeres,
men Niels Søndergaard tilbød at arkivere alt, hvad der sendtes til ham (det
kommer IKKE på hjemmesiden, det er ren opbevaring, og der for tiden ikke
taget afgørelse om metode til genfinding) se i øvrigt pkt 7.4.

3.

Orientering om Kommunens hjemmeside.
Ny kommunal hjemmeside fra 1. februar. Foreløbig aftale om præsentation af
denne ved Ulla Skytte ved vort Seniorrådsmøde i februar. Denne sag behandles
tilsyneladende ikke politisk (ud over økonomiudvalget)
Seniorrådet vil gerne aftale med Kommunen omkring vores referater:
Masterreferatet opbevares på Seniorrådets server, og kommunen linker til vores
data på hjemmesiden.

Side ! 4 af 7
!

!

SeniorRådet

7.4

Indkøb og programmering/konfigurering af dedikeret server til Seniorrådets
Hjemmeside.
Gruppen foreslår, at Seniorrådet køber en dedikeret server til kørsel af
Seniorrådets hjemmeside. Forslaget er en Raspberry Pi (HW udgifter ca. kr.
2.000). Maskinen og en tilhørende backupdisk (som er med i budgettet) kan
være i en skotøjsæske, og er i princippet fuldt transportabelt. Dette blev
vedtaget.
Den nye server skal også bruges til en separat arkivfunktion.

8. SENIORRÅDETS ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB
8.1

8.2

8.3

Årets regnskab.
Kassereren gennemgik årets regnskab. Vi har ubrugte midler for ca. 55.000, og
der er en fejl på Seniorrådets bankkonto på kr. 1,39 (som må være et gebyr på
en betaling).
Seniorrådet valgte Grethe Troensegaard til revisor (iflg. vores forretningsorden).
Budget for 2016.
Der forgår stadigvæk forhandlinger med kommunen (se nedenstående), så
Seniorrådet kunne ikke vedtage 2016 budgettet.
Forhandlinger med kommunen om Seniorrådets budget.
Seniorrådet har (af politikerne) fået kr. 193.000. Der er øremærkning på en stor
del (diæter og kørselsgodtgørelse), men der forhandles om, at Seniorrådet skal
spare op, og om størrelsen på en eventuel opsparing til næste seniorrådsvalg.
Valget i 2013 kostede mindst kr. 240.000. Seniorrådet er ved at få et overslag
på et elektronisk valg i 2017 (kun papir til digitalt frameldte).
Diskussion om valgmetode, hvor Seniorrådet afventer pris på elektronisk eller
fremmødevalg.

9. ØVRIGE SPECIFIKKE SAGER
9.1

Ændret opbygning af den kommunale forvaltning, skift af ressort for temaer,
besparelser i forvaltningen.
Formanden orienterede kort. Endelig delegationsplan er endnu ikke modtaget.

9.2

Sekretariatsfunktionen fremover.
• Formanden udarbejder dagsordener efter input fra Seniorrådets grupper
og medlemmer i øvrigt.
• Referaterne udarbejdes på skift af Seniorrådets medlemmer. Anders
Kopping har påtaget sig møde 1 + 2, og Jørgen Simonsen har påtaget sig
møde 3 og 4. Når referenten efter kommunikation med formanden har
færdigudarbejdet referatet med bilag, påtager Niels Søndergaard sig at
offentliggøre referaterne på Seniorrådets hjemmeside, og han
foranlediger desuden, at referaterne, efter endelig godkendelse i
Seniorrådet, bliver tilgængelige på kommunens hjemmeside. Niels vil
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•

•
•
•
•

forsøge, at adgang på hjemmesiden til bilag kan ske via direkte links til
bilagene fra referatet.
Bidrag til årsberetningen sendes til Grethe Troensegaard, der udarbejder
forslag til årsberetning ud fra den vedtagne disposition (se punkt 9.4).
Inden udgivelse vedtages den endelige årsberetning i Seniorrådet.
Det praktiske vedrørende Seniorrådets møder (lokale- og
fortæringsbestilling) varetages af Grethe Troensegaard.
Materialer, breve og henvendelser iøvrigt kan sendes til formanden eller
kan sendes til Seniorrådet via vores hjemmeside.
Grethe Troensegaard påtager sig at referere fra møder med Seniorrådets
gæster.
De enkelte gruppeledere sørger selv for – i samarbejde med formanden –
at høringssvar mv sendes til de relevante modtagere.

9.3

SR temagrupper, arbejdsgrupper, intern struktur mv for 2016.
Listen over temagrupper mv. blev revideret. Jørgen Simonsen overgiver
lederposten i Madgruppen til Grethe Zöllner, og Grethe Troensegaard indtræder
i Kulturgruppen. Aktuel oversigt fremgår af bilag 5.

9.4

Årsberetning 2015
Den fremlagte disposition blev godkendt. (Bilag 6)
Gruppelederne og formanden fremsender bidrag til indholdet til Grethe
Troensegaard senest d. 22. januar. Grethe sammenskriver årsberetningen i
henhold til den vedtagne disposition. Årsberetningen vedtages i Seniorrådet på
mødet d. 5. februar med henblik på hurtigt derefter at blive trykt og formidlet
til de relevante modtagere.

10. DIVERSE MØDER
10.1

Forebyggelsesrådet
December 2015 møde udsat. Møde afholdes 19. januar 2016 med fokus på
opfølgning af handlingsplan om fysisk aktivitet. Èt af punkterne bliver valg af
formand for Forebyggelsesrådet. Finn har været formand i 2 år. Der skal vælges
formand for en ny 2-årig periode blandt ældre-repræsentanterne. Ældresagen
peger på Finn som fortsat formand, hvilket han er villig til at påtage sig.
Det er varslet, at handlingsplanen om fysisk aktivitet skal på SOSE-udvalgets
dagsorden februar 2016.

10.2

Møder i Danske Ældreråd mv.
a. Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd og efterfølgende Ældrepolitisk
konference 2. – 3. maj 2016.
Seniorrådet sender 2 deltagere til selve repræsentantskabsmødet. Formanden
kan ikke deltage. Michael Huusom og Niels Søndergaard deltager. I lighed med
sidste år kan øvrige Seniorrådsmedlemmer deltage i konferencen dag 2.
Tilmelding senere.
b. Temamøde om kommunal værdighedspolitik, Allerød 29. februar 2016.
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Deltagere? Vi har råd til, at alle interesserede kan deltage. Hver enkelt må
meddele kassereren, om de ønsker at deltage.
c. Regionsældrerådet.
d. Nordgruppen. Næste møde er tirsdag den 19. januar 2016 kl. 09.30-12-00 i
Regionsrådssalen. Referat fra sidste møde i 2015 med bilag er rundsendt til
alle.
10.3 Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening
a. KLs Sundhedskonference 26. januar 2016. Formanden deltager.
b. KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 12. – 13. maj 2016. Deltagere?
c. KLs Ældrekonference 26. september 2016. Deltagere?
Seniorrådets medlemmer må orientere sig i mødernes/konferencernes indhold
og meddele, hvilke man ønsker at deltage i. Økonomien afgør hvor mange, der
kan deltage.
10.4

Andre møder
Nytårsfrokost med Borgmester og direktører m.fl. foreslås at ligge d. 1. marts.

10.5

Næste Seniorrådsmøder
Seniorrådets mødekalender blev revideret. Samlet oversigt fremgår af bilag 7.
Næste møde er 5. februar

11.

ANDET OG EVENTUELT.
Intet

Mødet slut kl. 13.
Referent: Anders Kopping
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