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SeniorRådet

REFERAT
MØDE 5 -2016
Fredensborg Seniorråd
Mandag d. 9. maj 2016
Lilletrommen 2.sal , Fredensborg Rådhus
Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe
Troensegaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette Lewinsky, Grethe Zöllner.
Afbud: Niels Søndergaard
GÆSTER: 9.00 – 9.30
Direktør Mads Toftegaard & Økonomichef Henriette Lilleør
Referat (Økonomidirektør Mads Toftegaard)
DAGSORDEN
0. REFERENT
Anette Lewinsky.
1. DAGSORDEN
1.1 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt. Grethe Troensegaard foreslog punkt om rapport fra Seniorråds
repræsentanterne i pleje-og aktivitetscentrenes beboer og pårørenderåd fra
dagcentrene. Det vil blive tages op på senere møder.
2. REFERAT
2.1 Godkendelse af referater af møde 4 -2016.
Referat af Seniorrådsmødet godkendt med en mindre rettelse.
Referat af møde med ældrechef Hans Bækvang tilpasset hans præsentation – og
godkendt.
3. TEMA: ÆLDREPOLITIK, ØKONOMI OG BYRÅD.
3.1 Dagsordener for Byråd og økonomi-udvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet
Ingen kommentarer til forestående møder
3.2 Andet, herunder status over frikommuneansøgning
Ifølge artikel i Frederiksborg Amts avis går 6 kommuner sammen om en frikommune
ansøgning med fokus på ældre og sundhed.
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Gæsterne, direktør Mads Toftegaard og økonomichef Henriette Lilleør berettede om
status for frikommune ansøgning. Hovedtemaer er "Én borger- én sag" og
frikommuneansøgningen med 5 andre kommuner i forbindelse med Hillerød Sygehus
og almen lægepraksis om sammenhængende patientforløb mv.
Seniorrådet fik udleveret eksemplarer af Fredensborg Kommunes ”Administrationens
1. budgetvurdering 2017-2020” og ”Udvidet Nøgletalsnotat , Budget 2017-2020”.
4. TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
4.1 Dagsordenen for Social- og Seniorudvalgets møde 9. maj 2016, - eventuelle
kommentarer fra Seniorrådet.
Der er ikke punkter på dagsordenen for Social- og Seniorrådets møde den 9. maj
2016, som Seniorrådet vil kommentere.
4.2 Andet
a) Referat fra SOSU-gruppens møde 6. maj 2016 (Referat af SOSU-gruppemøde)
Anders Kopping gennemgik kort referat fra SOSU-gruppens møde. Anders Kopping
kontakter centerchef Hans Bækvang for at få at vide, hvornår og hvordan Seniorrådet involveres i det videre forløb med planlægningen af pleje- og rehabiliteringscentret i Humlebæk. Endvidere vil Anders Kopping spørge Hans Bækvang, om Fredensborg Kommune har modtaget "Håndbog i Rehabiliteringsforløb " fra Sundhedsstyrelsen (udsendt 31.3.2016), og om kommunen overvejer at følge de anbefalinger, som
Sundhedsstyrelsen har fremlagt - herunder om kommunen vil tage imod de tilbud om
efteruddannelse af de relevante personalegrupper, som er indeholdt i Sundhedsstyrelsens tilbud.
b) Forebyggende hjemmebesøg efter ny lov.
Loven trådte i kraft den 1. april 2016, og kommunen skal vedtage en ny kvalitetsstandard. Behandlet ved SOSU- møde 6. maj- skal på Social- og Seniorudvalgets
dagsorden i juni. Forebyggelsesrådet høres også.
Seniorrrådet er endnu ikke blevet kontaktet direkte for at kommentere forslaget, kun indirekte via sine medlemmer af Forebyggelsesrådet. Anders Kopping kontakter
Hans Bækvang for at høre, om og hvordan Hans Bækvang involverer Seniorrådet.
Normal praksis er, at Seniorrådet er involveret inden et forslag til kvalitetsstandard
forelægges det politiske udvalg. Der er i det foreliggende forslag flere punkter, som
Seniorrådet ønsker formuleret anderledes, ikke mindst formuleringen om, at borgere,
der modtager praktisk hjælp, undtages fra hjemmebesøg. Seniorrådet mener, at alle
hjemmeboende ældre inden for de berørte aldersgrupper skal omfattes af de
forebyggende hjemmebesøg. Der var flere kommentarer. Anders Kopping samordner
Seniorrådets udtalelse.(Dette er efterfølgende sket (Udtalelse om kvalitetsstandard))
Seniorrådet tiltrådte redegørelsen og afventer svar på de rejste spørgsmål.

5. TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED
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5.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet
Ingen bemærkninger, idet det skønnedes, at der ikke i dagsordenerne inden for
Teknik-gruppens område, herunder udvalget for Plan, Trafik og Miljø er punkter af
seniorpolitisk relevans.
5.2 Andet
a) Den endelige placering af nyt plejecenter i Humlebæk Syd giver ikke anledning til
bemærkninger, som administration og Byråd ikke allerede er bevidst omkring.
b) Teknikgruppen har haft møde med kommunens bus- og læskurgruppe. De fra 2015
udsatte bevillinger føres nu til udførelse i 2016.
c) Busbestillingsprocessen for 2017 medfører ikke nedlæggelse af ruter.
d) Michael Huusom deltog i Temadag om tilgængelighed den 21. april 2016. En
øjenåbner for ikke-handicappede.
e) Michael Huusom deltager i Dialogmøde angående "Sivegade i Fredensborg By".
f) Michael Huusom runddelte den nye brochure om "Aktiv hele livet. Sådan får du et
trafiksikkert ældreliv".
Møde i PMK-udvalget 3. maj. Som lukket dagsordenspunkt var placering af nyt Plejeog rehabiliteringscenter i Humlebæk.
6. TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT
6.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet
Kulturudvalget har møde 10. maj – Ingen punkter af seniorpolitisk relevans.
6.2 Andet
Seniorrådet fastholder ”kultur” som gæster til Seniorrådets junimøde.
Kulturgruppens formand, Jørgen Simonsen, havde midlertidigt forladt mødet, men
gruppemedlem, Grethe Troensegaard, meddelte, at viceborgmester og formand for
kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen, og kulturchef Lise Kann telefonisk er inviteret som
gæster til næste møde den 3. juni 2016.
Formand
for Seniorrådet sørger for den formelle invitation efter kontakt med kulturgruppens
formand.
Seniorrådet tog oplysningerne til efterretning.

7. TEMA: KOMMUNIKATION OG IT
7.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet.
Ingen punkter af seniorpolitisk relevans.
7.2 Andet.
Seniorrådet har modtaget tilbud om reklamebetalt film om Seniorrådet. IT- gruppen
har besluttet at udskyde det tilbud om en (reklamebetalt) reklamefilm til efter
Seniorrådsvalget i 2017, IT-Kommunikationsgruppen kan ikke se, hvorledes man
skulle få en sådan film ud til et større publikum i Fredensborg Kommune.
Seniorrådet tiltrådte beslutningen.
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KRAK.dk har tilbudt udbygget reference, når der søges på Ældreråd/Seniorråd. IT
gruppen har besluttet ikke at modtage tilbuddet på en reklamekampagne for
hjemmesiden, af pris kr. 3.500.
Seniorrådet tiltrådte beslutningen.
Niels Søndergaard har endnu ikke købt en ny RPI (jf referat fra møde 4). Så projekterne med at uddanne en reserveadministrator, flytte hjemmesiden over på en
transportabel server og et remote backupsystem er for tiden på hold (der bliver ikke
arbejdet på dem).
Seniorrådet tog oplysningen til efterretning.
IT- gruppen anmoder Seniorrådet om at tage stilling til brugen af de to computere,
som rådet ejer, - det er ikke optimalt at de ikke bruges.
De to computere er hos henholdsvis Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard.
Seniorrådet besluttede, at disse computere kan stilles til rådighed, når behov opstår
hos medlemmer af Seniorrådet f.eks. til referatskrivning, - aktuelt sker der ikke noget.
8. TEMA: MAD
Fastsættelse af møde med personale fra plejecentrene afventes.

9. SENIORRÅDETS ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB
8.1 Økonomisk status
Regnskab modtaget fra Seniorrådets kasserer Niels Søndergaard, der bl.a. har
bemærket, at budgettet stadig følges. Det kan mærkes, at Seniorrådet er blevet
beskåret med kr. 60.000,- opsparing til valg 2017. Seniorrådet klarer sig inden for det
beskårne budget, men der skal passes på udgifterne i resten af året.
Kassereren efterlyste, at planlagt møde med Center for Politik og Organisation om
budgetanvendelse, valgmetoder og priser snart afholdes.
8.2 Seniorrådets budgetanvendelse fremover
Møde med center for Politik og Organisation endnu ikke indkaldt af forvaltningen

10. ØVRIGE SPECIFIKKE SAGER
10.1 Samarbejde med andre organisationer, intern og ekstern kommunikation
Seniorrådet drøftede en række spørgsmål relateret til, hvem Seniorrådet har ønske
om at samarbejde med, og hvem der skal informeres om hvad.
Det drøftedes, hvilke organisationer der har lovbestemt høringskrav og hvilke der
(blot) har ret til høring. Anette Lewinsky påtog sig at undersøge spørgsmålet og
forelægge det for en af kommunens jurister.(Efterfølgende redegørelse, (Notat om
høringsret/pligt))
Seniorrådets hovedsynspunkt var, at Seniorrådet – som anført i loven - afgiver
høringssvar og udtaler sig i forhold til sin rådgivende rolle som organisation alene–
men strategisk og praktisk kan samarbejde med relevante frivillige organisationer som
f.eks. Ældresagen, Danske Handicaporganisationer, sygdoms- og patientforeninger
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Seniorrådsmedlemmers personlige henvendelser og kommunikation blev endvidere
drøftet. Hvis man udtaler sig på Seniorrådets vegne, skal der være dækning for det i
Seniorrådet.
11. DIVERSE MØDER
11.1 Forebyggelsesrådet
Den vedtagne handlingsplan for fysisk aktivitet følges nu op ved bl.a. at udarbejde en
handlingsplan for patientorienteret forebyggelse af slidgigt og ved at udarbejde pjece
om oversigt over fysiske aktivitetsmuligheder til udlevering af sundhedspersonale og
andet personale, der møder ældre – samt etablering af site på kommunens
hjemmeside med link til relevante aktivitetsmuligheder.
Der er taget hul på mental sundhed og ulighed i sundhed. Referat. (Referat fra
forbyggelsesrådet)
Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.
11.2 Møder i Danske Ældreråd mv.
a. repræsentantskabsmødet 2. maj i Nyborg.
Michael Huusom og Niels Søndergaard deltog.
b. Temadag 3. maj, Nyborg ”Når sundheden rykker ud i kommunerne”.
Michael Huusom, Anders Kopping, Anette Lewinsky, Grethe Zoellner, Grethe
Troensegaard, Jørgen Simonsen og Niels Søndergaard deltog tillige med Finn KamperJørgensen, der var specielt inviteret til at holde et af de 11 seminarer på konferencen
om sammenhængende patientforløb og patientorienteret forebyggelse.
Grethe Zøllner og Anette Lewinsky deltog i seminar "Svære overgange lettes med det
rette akutberedskab og ledelsesfællesskab KOMMER SNART", Akutteam virker
åbenbart fint ved samarbejde mellem sygehus, kommune og praktiserende læge.
Erfaring fra Aarhus Kommune.
Anbefales at henlede Fredensborg Kommune på Akutteam og overveje at indføre det
her.
(Power points fra præsentationer er lagt ud på Danske Ældreråds hjemmeside)
11.3 Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening
a. Social- og Sundhedspolitisk Forum 12.-13. maj. Ingen tilmeldt
b. KL ældrekonference 26. september 2016. Afventes.
11.4 Andre møder
a. Formanden har foreslået Hans Nissen at overveje en temadag om Forebyggelse og
ulighed i sundhed, gennemført af ”KLs Center for Forebyggelse i praksis” (vist gratis)
for politikere, forvaltningspersonale, fagpersoner og Forebyggelsesråd m.v. og på
tværs af aldersgrupper.
b. Møde med Hørsholm Seniorråd. Status afventes.
11.5 Næste Seniorrådsmøde fredag d. 3. juni 2016
Vedtaget at kombinere med frokost i Sletten. Jørgen Simonsen anmodes om at træffe
aftale med spisestedet.
12. ANDET OG EVENTUELT.
Info. Aktive ældre. Sportskonference, se bilag (Ældresports konference).
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Michael Huusom oplyste, at Trafik-Café for 60+ gruppen ikke er fastlagt endnu.
Michael Huusom oplæste en pressemeddelelse fra 29. april 2016. Emnet er, at Socialog Indenrigsminister Karen Ellemann vil udarbejde en lov, der muliggør "Kommunens
forsikring af frivillige".
Han henviste endvidere til et kommende borgmestermøde foråret 2017 om
frivilligcharter mv., og opfordrede til at se mere kritisk på anvendelse af de såkaldte §
18 midler til frivilligt arbejde.
13. OPSUMMERING AF/ OPFØLGNING EFTER MØDET.
Ingen bemærkninger.
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