Referat møde 6 – 2016
fredag den 3. juni 2016
Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe Troensegaard, Niels Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette Lewinsky, Grethe
Zöllner.
Gæst: Leder af Benediktehjemmet Kirsten Almdal. Referat af besøget

Dagsorden
0. Referent
Anette Lewinsky

1. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Referat
Godkendelse af referat af møde 5-2016.
Referat: Møde 5
Referat: Økonomidirektør Mads Toftegaard
Begge referater godkendt.

3. TEMA: Ældrepolitik, Byråd og Politik
3.1 Dagsordener for Byråd og økonomiudvalg.
Ingen bemærkninger.
3.2 Andet
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a) Budgetopfølgning
Seniorrådet tilskrev økonomiudvalget om budgetudvikling og foreslog en ”ÆldrebudgetStøvsugerbande” med det formål at støvsuge finanslov og eksterne fonde med henblik på at skaffe maksimal ekstern finansiering til drift, forsøg og udvikling(Opfølgning
på Budgetseminar 29. april 2016).

b) Frikommuneansøgninger (Ansøgning til Frikommune)
Tema 1: ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune”.
Tema 2:”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.
Seniorrådet afventer svar fra ministeriet og følger med i, hvad der sker på området.

4. TEMA: Social– og Sundhedsområdet
4.1 Dagsordener for de politiske udvalg
Et relevant punkt på Social- og Seniorudvalgets dagsorden på juni-møde 2016 er forslaget til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.
Seniorrådets synspunkter til forslaget er blevet imødekommet. Derfor har SoSu-gruppen
ikke yderligere kommentarer til forslaget.
Seniorrådet var enig i SoSu-gruppens opfattelse.
Forebyggelsesrådet vil senere tage temaet op mere bredt og generelt.
4.2 Andet
a) Præsentation af vinderprojekt for det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk (præsenteret 1. juni på Humlebæk bibliotek)
Der skal nedsættes en brugergruppe, der fra midt i juni til midt i august 2016 får
til opgave at fremkomme med ønsker til indholdet på plejecentret (optioner), f.eks.
ønsker om produktionskøkken, tryghedsskabende installationer osv. osv.
SoSu-gruppen indstiller, at det bliver Finn Kamper-Jørgensen og Anders Kopping,
der kommer til at repræsentere Seniorrådet i brugergruppen.
Begge var villige til at påtage sig hvervet.
Seniorrådet fulgte indstllingen.

b) Referat fra SOSU-møde 2. juni
Udover punkterne om det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk og om kvalitetsstandard for hjemmebesøg, jf. punkt 4 2 a og punkt 4.1, behandledes følgende:
Faste læger på plejehjem.
Orientering fra Ældreministeriet om, at det nu bliver muligt at indføre fast tilknyttede
plejehjemslæger. Den enkelte beboer kan fortsat vælge at beholde egen læge.
SoSu-gruppen følger ordningens fremtid i Fredensborg Kommune.

5. TEMA: Teknik, Transport og Tilgængelighed
5.1 Dagsordener for de politiske udvalg.
Ingen bemærkninger til punkter på Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. Juni
2016
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5.2 Andet.
a) I referatet af PMK mødet 1.juni 2016, sag 125, indstilles det, at renovering af
hovedindgangen til rådhuset gøres mere handicapvenlig.
Et punkt, som Seniorrådet længe har fremsat ønske om blev ordnet.

b) De i 2015 tilbageholdte anlægsmidler til renovering af busstoppesteder og læskure (se PMK referat sag 140) er nu frigivet. Renovering af de 16 mest brugte
busstoppesteder kan nu forsætte.
De fire stoppesteder på Teglgårdsvej indgår prioriteret i renoveringen.

c) PMK referat sag 126 og 127 Lokalplan
Michael Huusom har trukket sig som Seniorrådets repræsentant i følgegruppen for
det nye ”Byens Hus Kokkedal”, nu ved Egedal Medborgerhus.
Ingen andre medlemmer i Seniorrådet ønskede at påtage sig dette medlemskab.

6. TEMA: Kultur, Fritid og Idræt
6.1 Dagsordener for de politiske udvalg.
Ingen bemærkninger.
6.2 Andet.
Ingen bemærkninger.

7. TEMA: Kommunikation og IT
7.1 Dagsordener for de politiske udvalg.
Ingen bemærkninger.
7.2 Niels’ 10 minutter
Niels Søndergaard gennemgik, hvordan man finder og lægger oplysninger på Seniorrådets hjemmeside.

8. TEMA: Mad
Der henvistes blandt andet til referat af mødet med gæst, Kirsten Almdal, leder af
Benedikte-hjemmet.
Gruppen fremlægger forslag i løbet af efteråret

9. Seniorrådets Budget, Økonomi og Regnskab
9.1 Økonomisk status Regnskab forelagt, ingen bemærkninger
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9.2 Møde med Mie Gudmundsson om budgetanvendelse, herunder budgetreservation
til Seniorrådsvalget 2017
Kort status over drøftelserne præsenteret.
Meget tyder på at kommunen fra statens (blok-tilskud) modtager ca. 300.000 kr. –
SR-budgettet er på 193.000 kr. Af disse har Center for Politik og Strategi besluttet at
reservere ca 60.000 kr. til valget i 2017.
Ingen sikker konklusion endnu vedr. aktuel og fremtidig budgetanvendelse.

10. Øvrige Sager
10.1 Valgmetode for Seniorrådsvalget 2017 – og økonomiske konsekvenser Følgende
valgmetoder kan komme på tale:
1. brevinformation om valg og kandidater og brevafstemning (som i 2013)
2. digital fremgangsmåde som i pkt. 1. + alm. brev til borgere uden digital postkasse
3. digital information til ældre + brev til borgere uden digital postkasse samt speciel
stemmeboks ved kommunevalget i november 2017 på de officielle valgsteder.
Ifølge Mie Gudmundsson (Center for Politik og Strategi) ønsker borgmesteren en høj
valgdeltagelse – en eller anden samhandling på valgdagen til kommunalbestyrelsen kan
komme på tale.
Danske Ældreråd har for nyligt udsendt oversigt over seneste valg.
Beslutning om valgmetode udsat.

11. Diverse Møder
11.1 Forebyggelsesrådet
Udarbejdelse af handlingsplan for gigt er begyndt, Udvalget består af Finn KamperJørgensen (formand), Hans Bækvang (ældrechef), Benedicte Fenger (leder af træning),Pia
Sølbeck-Nielsen (ny sekretær for Forbebyggelsesrådet),Gitte Andersen (forløbskoordinator).
11.2 Møder i Danske Ældreråd mv.
a) Nordgruppen
Hanne Vedersø, der har været leder af Nordgruppen, flytter og stopper derved i
ældrerådsarbejde. Seneste planlagte møde aflyst. Finn Kamper-Jørgensen er hendes
suppleant til Regionsrådets forretningsudvalg.
Det er aftalt, at Finn indkalder næste Nordgruppemøde

b) Regionsældrerådet
Næste møde er 1. september
11.3 Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening
KLs Ældrepolitiske konference findet sted i Kolding mandag d. 26. september. Der er
åbnet for tilmelding.
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11.4 Nyt fra Pleje- og aktivitetscentrenes beboer- og pårørenderåd.
Teknikgruppen foreslog, at Seniorrådet undersøger, om ”huslejeudgifterne….. alt inklusive, altså selve driften” er ligeligt og rimeligt fordelt blandt kommunens pleje- og aktivitetscentre.
Her er ikke tale om de enkelte beboeres husleje, men om selve driften af centrene.
Seniorrådet tiltrådte forslaget.
11.5 Næste Seniorrådsmøde.
Mandag d. 22. August 2016. Ønske om at invitere formand for Kulturudvalget Ulla HardyHansen som gæst, da hun måtte melde afbud til i dag, samt centerchef Lise Kann eller
andre relevante personer i forhold til politisk- og økonomisk forholden sig til økonomi og
budget.

12. Andet og Eventuelt
Intet

Bilag se links under de enkelte dagordenpunkter.
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