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SeniorRådet

REFERAT AF
MØDE 3 -2016
Fredensborg Seniorråd
Fredag d. 4. marts 2016 kl. 9.00 – 1300
Lilletrommen 2. sal, Fredensborg Rådhus
Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe
Troensegaard, Niels Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette Lewinsky,
Grethe Zöllner.
GÆSTER:

Ingen
DAGSORDEN

0. Referent Jørgen Simonsen
1. DAGSORDEN
1.1 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelser, der fremgår af referatet.
2. REFERAT
2.1 Godkendelse af referat af møde 2-2016.
Godkendt
3. TEMA: ÆLDREPOLITIK, BYRÅD OG ØKONOMI
3.1 Dagsordener for Byråd og økonomiudvalg, eventuelle kommentarer fra
Seniorrådet
3.2 Andet
Status over revision af politikker, der skal på Byrådets bord
a. Ældrepolitik
Se behandlingen af dette under punkt 4.1
(B1-SRforslagældrepolværdighed)
b. Sundhedspolitik
Se behandlingen af dette under punkt 4.1
(B2-SRforslagrevsundhedspol)
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c. planpolitik
(B3-SRplanstrategi).
d. frikommuneforsøg.
Kommunen skal senest 1. maj melde sin interesse til Indenrigsministeriet for at
deltage i frikommunenetværk fremover. Økonomiudvalget har på Seniorrådets
foranledning besluttet at medtage ældre og sammenhængende patientforløb som
muligt tema. Sagen følges af SOSU gruppen (B4-frikommuneøkudvalg)
e. Kernevelfærd
Ved kommunens årlige april budget seminar tages temaet op .
Seniorrådet afventer meldingerne fra seminaret og arbejder derefter videre med
temaet.
f. andre politikker
Digitaliseringspolitik (B5-digikanalstrategi)
Eventuelle sager henvises til Seniorrådes IT- eller Kommunikationsgruppe.
4. TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
4.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet
Anders orienterede om, at SOSU-gruppen først havde modtaget dagsordenen (uden
bilag) til Social- og Seniorudvalgets møde d. 8. marts under selve SOSU-mødet
torsdag formiddag, så det havde ikke været muligt for SOSU-gruppen at forberede
eventuelle kommentarer fra Seniorrådet til udvalget.
Af relevante punkter på dagsordenen er der:
• Revideret Sundhedspolitik
• Ventelister til pleje- og ældreboliger
• Revideret Ældrepolitik samt ny værdighedspolitik
• Besøg på plejehjem for demente i Holland
SOSU-gruppen har ingen kommentarer til ventelisterne, da disse overholder de
gældende regler for ventetider. Gruppen har heller ingen kommentarer til
orienteringen om udvalgets besøg i Holland. Anders har tidligere fremsendt et notat
om besøget i Holland til Seniorrådet, Mads Toftegaard, Hans Bækvang og Hans
Nissen (læs notatet her: (B6-Koppingdemens))
Vedrørende sundhedspolitik
Blandt andet med baggrund i Seniorrådets høringssvar og henvendelse til
udvalgsformanden besluttede Fritidsudvalget (som ansvarlig for sundhedspolitikken)
på sit marts møde følgende:
Administrationen udarbejder let revideret forslag til Sundhedspolitik på baggrund af
udvalgets bemærkninger og de indkomne høringssvar, hvorefter sagen tages op til
fornyet drøftelse.
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Dette er senere bekræftet ved Social- og Seniorudvalgets møde 8. marts om
sundhedspolitikken.
Ved Seniorråds mødet var vurderingen af den reviderede Ældrepolitik og nye
Værdighedspolitik, at forvaltningens forslag til udvalget IKKE bærer præg af, at der
er lyttet til Seniorrådets synspunkter. Seniorrådet samlede forslag til revideret politik
er ikke med som bilag til udvalget. Der er heller ikke udarbejdet et referat med
konklusioner fra temamødet til udvalgets orientering.
Seniorrådet gav Finn og Anders – bistået af Niels – bemyndigelse til at udarbejde en
kommentar til udvalget om den utilfredsstillende behandling af Seniorrådets bidrag.
(se B6A-Revideret Ældrepolitik)
Det kan efterfølgende oplyses, at Social og Seniorudvalget ved sit møde 8. marts
konkluderede således:
I forhold til Ældrepolitikken ændres teksten i indledningen
Fra
”I kommunen arbejder vi endvidere aktivt med forebyggelse og det af Byrådet
nedsatte forebyggelsesråd på ældreområdet, bidrager til at sætte fokus på og
prioritere forebyggelse for denne befolkningsgruppe. ”
Til
”I kommunen arbejder vi aktivt med forebyggelse, og forebyggelsesrådet bidrager i
den sammenhæng til at sætte fokus på og prioritere forebyggelse for kommunens
ældre borgere.
Under Indsats 2; Forebyggelse og Sundhedsfremme, indsættes efter afsnittet ”Vi
ønsker at integrere det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i løsningen af
alle kommunens opgaver inden for ældreområdet. ” supplerende: ”Fredensborg
Kommune har nedsat et forebyggelsesråd, der rådgiver byrådet om udviklingen af
forebyggelsesindsatsen”
Under indsats 5 omskrives de første to afsnit med afsæt i de to afsnit fra
Seniorrådets forslag om udvikling og forsøgsvirksomhed.
Der er således blevet lyttet til Seniorrådets forslag ved selve udvalgsbehandlingen.
Bemærkningerne er gået videre til økonomiudvalgets behandling af politikkerne.
4.2 Andet
a) Referat fra SOSU møde 3. marts 2016 (B7-SOSUreferat)
Anders orienterede fra mødet i SOSU-gruppen torsdag d. 3/3.
Man drøftede svaret fra ministeriet om boligstøttehenvendelsen.

Side ! 3 af ! 6

!

SeniorRådet

Endvidere drøftedes forslag til anvendelse af kommunens andel af
”Værdighedsmilliarden” og det fremtidige arbejde med det kommende pleje- og
rehabiliteringscenter i Humlebæk.
b. Møde i fritids-udvalget om sundhedspolitik 3. marts 2016.
Ingen kommentarer.
5. TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED
Punkt 5.1 Dagsordener for de politiske udvalg
Teknikgruppen har ingen ældrerelevante bemærkninger til Plan- Miljø- og
Klimaudvalgets referat fra mødet den 2. marts 2016.
Af referatet fremgår det dog, at PMK-udvalget på mødet i april skal behandle
følgende punkter, som kan få betydning for Seniorrådets målgruppe:
•
•
•

Trafikbestilling 2017
Endelig vedtagelse af lokalplan for pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk
Endelig vedtagelse af Plan- og Agenda 21-strategi for fremtidens Fredensborg
Kommune

Når PMK dagsorden foreligger, vil teknikgruppen tage fornøden aktion.
6. TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT
6.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet
Kultur-Udvalgsmøde 7. marts 2016.
Ingen kommentarer
7. TEMA: KOMMUNIKATION OG IT
7.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet
Intet af interesse for Seniorrådet
7.2 Forårets presse-strategiSeniorrådet besluttede, efter en kort diskussion, at vi
skulle finde flere emner at lave pressemeddelelser om. Seniorrådet opfordrede også
til læserbreve om relevante emner.
8. SENIORRÅDETS ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB
8.1 Økonomisk status
a. Regnskab og budget 2016Seniorrådet har en foreløbig aftale med
administrationen, om at henlægge kr. 60.000 til valg i 2017 (beløbet er ikke
endeligt, da Seniorrådet og administrationen forsøger at tilrettelægge et billigere
valgform). Seniorrådet har fået overført kr. 68.000 til fri disposition. Kassereren
udtaler, at vi skal spare, da beløbet er knapt (til de udgifter som vi har).

Side ! 4 af ! 6

!

SeniorRådet

b. Fortsat drøftelse om anvendelse af SR’s budget 2016, herunder reservationer.
Formanden og kassereren har møde med administrationen den 11. marts
9. ØVRIGE SPECIFIKKE SAGER
Punkt 9.1 Årsberetning
Michael forelagde seneste udkast til årsberetning 2015. Følgende blev besluttet:
•
•
•
•
•
•
•

Michael sender efter dagens møde sidste udgave til alle.
Tidligere udgaver udgår/slettes
Rettelsesforslag / nye indlæg sendes til Michael senest fredag den 11. marts.
Der var stemning for at indføre billedmateriale iblandt selve teksten. Finn
udfører dette.
Michael undersøger mulig trykning af 150 eksemplarer via kommunens
trykkeri
Den endelige udgave bliver i pdf form
Beretningens sidste side Seniorrådet 2016 tilføres navne på medlemmer i
Nordgruppen, Region Hovedstad Ældrerådet og Forebyggelsesrådet

9.2 Gæster
Forslagene var: April mødet: Hans Bækvang. Maj mødet Mads Toftegaard og den nye
økonomichef Henriette Lilleør. Juni mødet: Kultur bl.a. Ulla Hardy-Hansen og Lise
Kann. Ulla Hardy Hansen er orienteret. Hun vil gerne have Lisse Kann med.
Formanden inviterer.
9.3 Nye mødedatoer for 2016 møder
Forslag til ændrede mødedatoer fremlagt, begrundet med SOSU gruppens
muligheder for at forberede sagerne til det politiske udvalg. Nye mødedatoer
vedtaget (B8-mødedatoer)
10. DIVERSE MØDER
10.1 Forebyggelsesrådet
a. Forelæggelse for Social- og Seniorudvalget februar 2016 af den vedtagne
handlingsplan. Handlingsplanen taget til efterretning – usikkerhed om økonomiske
konsekvenser
(B9-forbrådiSOSEudvalg)
b. Møde 8. marts 2016.
Finn-Kamper-Jørgensen orienterede om det forestående møde.
10.2 Møder i Danske Ældreråd mv.
a. Temamøde om værdighedspolitik mv Allerød 29. februar.
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Power Points sendes til medlemmerne
b. Årsmøde Danske Ældreråd 2.- 3. maj.
Status over deltagelse. Niels Søndergaard sender tilmeldingerne
10.3 Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening
a. KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 12. – 13. maj 2016.
Ingen tilmeldte
b. KLs Ældrekonference 26. september 2016.
Tilmeldinger udsættes.
10.4 Andre møder
a. Borgmestermøde 1. marts 2016.
Referatet sendes til medlemmerne.
10.5 Møde med Hørsholm Seniorråd.
Fælles temaer undersøges
10.6 Næste Seniorrådsmøde:
Mandag den 11. april.
11. ANDET OG EVENTUELT.
Det er aftalt mellem formanden og Niels Søndergaard, at der ved kommende møder
kort instrueres i brugen af vor nye hjemmeside (kaldet Niels’ 1o minutter). Vi skal
alle blive bedre til at anvende hjemmesiden.
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