Referat september 2016
møde 8 – 2016

mandag den 12. september 2016
Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe Troensegaard, Niels Søndergaard, Anette Lewinsky, Grethe Zöllner og Flemming Priem (suppleant)
Afbud: Helle Lassen
Jørgen Simonsen forlod mødet efter behandling af punkt 7.
Gæst: Økonomichef Henriete Lilleør. Referat af besøget

Dagsorden
1

Referent

Anette Lewinsky

2
2.1

Dagsorden og prioritering
Dagsorden

Godkendt.

2.2

Prioritering

Mødetid prioriteret under hensyn til, at økonomichefen først kunne komme kl. ca. 10.

3

Referat

Godkendelse af referat af møde 7-2016.
Referat: Møde 7
Referat: Social- og Seniorudvalgsformand Hans Nissen
Begge referater godkendt.
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Seniorrådet

4
4.1

Referat september 2016

TEMA: Ældrepolitik, Byråd og Politik
Dagsordener for Byråd og Økonomiudvalg

Der har været budgetseminar, økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde. Drøftes med henblik på opfølgning fra Seniorrådets side, jf. også økonomichefens deltagelse som gæst
ved dette møde.
Der er den 7. september 2016 indgået et bredt politisk forlig om budget 2017-2020.
(Fredensborg Kommunes Budgetforlig 2017 – 2020)
Den ældrepolitiske del af budgettet forekommer rimelig – drastiske besparelser undgået,
jf. Seniorrådets tidligere kritiske kommentarer til budgettet
Det blev overvejet, om Seniorrådet skal gå offentligt under henvisning til det endeligt
godkendte budgetforlig.
Seniorrådet besluttede at sende udtalelse om budgetforligets konsekvens for ældrebefolkningen til Økonomiudvalg og Byråd, samt at gøre pressen bekendt med Seniorrådets
holdning. (Kommentat til Økonomiudvalget). I kommentaren udtrykker Seniorrådet sin
anerkendelse af den lokalpolitiske vilje til at fastholde det politiske princip om demografisk regulering af ældrebudgettet.
Det tidligere klausulerede og detaljerede budgetmateriale med bl.a. administrationens
omfattende forslag til besparelser er nu frigivet, offentligt.

4.2

Andet

Overvejelser, om Seniorrådet skal gå offentligt under henvisning til det endeligt godkendte budgetforlig. De politiske partier har sidste frist for ændringsforslag den 11. September 2016.

5
5.1

TEMA: Social– og Sundhedsområdet
Dagsordener for de politiske udvalg

Ifølge oplysning fra centerchef Hans Bækvang er septembermødet i Social- og Seniorudvalget aflyst.
Seniorrådets Social- og Sundhedsgruppemøde tilsvarende aflyst.

5.2

Andet

Seniorrådet er overrasket over Social– og Seniorudvalget konklusion, jf. referat fra august mødet, om sagen vedrørende fremtidig mødeform i udvalget.
”Sagen drøftet. Seniorrådets bemærkninger indgik i sagen”.
Seniorrådet havde ønsket to årlige møder mellem Seniorrådet og Social- og Seniorudvalget.
Seniorrådet følger op på området, idet der fortsat er ønske om halvårlige møder med
Social- og Seniorudvalget.
Træningssagen på Social- og Seniorudvalget augustmødet fik følgende konklusion, jf.
bl.a. Seniorrådets møde den 22. august 2016 med Hans Nissen:
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Udvalget tager orienteringen omkring trænings- og rehabiliteringsindsatsen i kommunen til efterretning og udtrykker samtidig stor anerkendelse af indsats og faglighed hos
medarbejdere og ledelse på området.
Udvalget bemærker, at den samlede forebyggelsesindsats er og har været højt prioriteret med blandt andet etableringen af Forebyggelsesrådet, der med sin handleplan på
området har været med til at styrke fokus på forebyggelsesområdet.
Seniorrådets bemærkninger indgik i sagens behandling.

6

TEMA: Teknik, Transport og Tilgængelighed

6.1

Dagsordener for de politiske udvalg.

a)
På Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 6. september 2016 (punkt 174, sag
16/18091) ”Nyt vinter-og renholdelsesregulativ samt økonomi til vintertjenesten”,
blev det accepteret, at merudgiften på 1.2 mio. kr. i 2016 til NSPV ekstra tjenester
skulle finansieres via tilsvarende reduktion på 1.2 mio. kr. i ”Driftsbudgettet inden
for politikområde 3, Veje og trafik”.
Læs reduktion af midler til forbedring af Busstoppesteder serviceniveau. Se referatet
punkt 175 fra samme udvalgsmøde.
Seniorrådet finder dette uheldigt.
b)
I det just tiltrådte Budgetforlig er det besluttet, at prisen for brug af Flextur bliver
sat op fra 24 til 36 kr. per person.
I Fredensborg Kommune er det ca. 65 procent af flexturene der benyttes af 60+
gruppen (Seniorrådets målgruppe). Busruter nedlægges med løftet om at man så i
stedet kan benytte flextur, hvorefter kommunen forhøjer prisen betydeligt.
Seniorrådet finder dette utilfredsstillende for vore ældre flextursbrugere.
c)
Budgetvedtagelsen ”udskyder” det ene af de to trafiksikkerheds foranstaltninger på
Holmegårdsvej, Kokkedal (1. forlængelsen af Brønsholmgårdsvej og 2. ud for Græstedgård). Begge projekter er vigtige, men Seniorrådet skal foreslå at projektet ud
for Græstedgård prioriteres højest / udføres i 2016. Græstedgård benyttes dagligt af
både børn og ældre.
Alle tre ovennævnte synspunkter er tidligere meddelt Team Trafik og Plan-Miljø- og
Klimaudvalget.

6.2

Andet

SR-Gruppens drøftelser. Henvisning til udtalelsen, jf. 6.1.
Handicapparkeringsskilt er nu opsat ved Store Kro, jf. lokalplan om restaureringen af
Store Kro med anvisning om det.
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TEMA: Kultur, Fritid og Idræt

7.1

Dagsorden for Kulturudvalget.

Kulturgruppen havde den 23. August 2016 møde med kulturdirektør Lise Kann. Med
hensyn til mødet henvises til referater på Seniorrådets hjemmeside.
Viceborgmester Ulla Hardy-Hansen, formand for kulturudvalget, inviteres som gæst i
efteråret

7.2

Andet.

Ingen bemærkninger.

8

TEMA: Kommunikation og IT

8.1

Dagsordener for de politiske udvalg.

Ingen bemærkninger.

8.2

IT-Support på Humlebæk Dagcenter

Seniorrådet er blevet gjort opmærksom på, at der i det kommunale dagcenter i Humlebæk er tilsyneladende er indgået en aftale mellem dagcenteret og foreningen/virksomheden ”Senior IT” omkring support, hjælp og undervisning til dagcenterets brugere.
Det er til Seniorrådet oplyst, at disse ydelser ikke er betalingfrie for brugerne
Det bekymrer Seniorrådet, at der på det kommunale aktivitetscenter tilsyneladende er
indgået en kommecielt aftale om IT-support til centerets brugere.
Seniorrådet tog oplysningerne til efterretning

8.3

Niels’ 10 minutter

Niels Søndergaard gennemgik, hvordan man finder og lægger oplysninger på Seniorrådets hjemmeside.

9

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

10
10.1

Seniorrådets Budget, Økonomi og Regnskab
Økonomisk status

Kassereren gennemgik regnskabet med bemærkning, at det ikke så for lyst ud.
Regnskabet viser, at der på nuværende tidspunkt, ikke ser ud til at være råd til at sende
nogen til Ældrekonferencen i Vingsted.
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Den halvårlige kompensation for brug af egen computer, netværk, papir og blæk er udsat indtil videre, da vores beholdning ikke rækker til det aftalte beløb.
Problemet er, at der årligt fratrækkes 60.000 kr. fra det beløb, kommunen yder til Seniorrådet. Beløbet tænkes at skulle gå til omkostninger ved det kommende valg i 2017
til nyt Seniorråd. Omkostninger ved næste valg til Seniorråd og valgfremgangsmåden
drøftedes.
Seniorrådet har forholdt sig åben overfor, hvorledes en uforbrugt del af årets budget
til Seniorrådet anvendes, men har ikke givet formel accept af, at administrationen på
forhånd hensætter 60.000 kr. årligt til finansiering af Seniorrådsvalget 2017.
Seniorrådets stillingtagen afventer forhandlinger med kommunen.

11
11.1

Øvrige Sager
Revision af SRs forretningsorden

Opfølgning af drøftelse på møde 7 med henblik på vedtagelse af den reviderede Forretningsorden. (Gældende Forretningsorden).
Forretningsordenen blev vedtaget med følgende Mindretalsudtalelse fra Grethe Troensegaard: Betegnelsen ”Digital Sekretær” bør udgå i såvel selve bestemmelsen om
konstituering, § 2, som i noten til bestemmelsen.

11.2

Valg af digitalt sekretær/webmaster

Som konsekvens af vedtagelsen af revideret forretningsorden nedlægges den eksisterende sekretærpost, og webmaster/digital sekretær vælges.
Niels Søndergaard blev valgt uden afstemning.

11.3

Pensionistudflugt

Årets pensionistudflugter er nu afviklet.
Seniorrådet blev ved Grethe Troensegaard takket af Borgmesteren, samtidigt med at
hun fik overrakt blomster.
Seniorrådet anerkendte hendes personlige indsats.

12
12.1

Diverse Møder
Forebyggelsesrådet

Referat fra møde 31. august er lagt på Kommunens hjemmeside.
Gigthandlingsplan vedtaget.
Pjece om fysisk aktivitet vedtaget
Indsats vedr. mental sundhed vedtaget

12.2

Møder i Danske Ældreråd mv.
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a) Nordgruppen
Nordgruppemøde afholdt af Fredensborg Seniorråd.

b) Regionsældrerådet
Møde afholdt 2. september med temaet: Sammenhængende patientforløb.
Finn holdt oplæg med efterfølgende diskussion. Power point serie er lagt på hjemmesiden.
c) Formands/næstformandsmøde for Ældreråd/Seniorråd Allerød i august.
Finn og Michael deltog.
Der var bl.a. erfaringsopsamling på foråret arbejde med værdighed i ældrepolitikken
Referat fremsendes, når det foreligger.
d) Danske Ældreråd Vingsted konference.
Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard er
interesserede.
Undersøges, om Seniorrådet har råd til at lade de 4 medlemmer deltage.
e) Temadag om Ældrerådsvalg
Michael og Niels deltager i Allerød den 10. oktober (og sender derfor afbud til næste
Seniorrådsmøde, som er samme dag)

12.3

Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening

KLs Ældrepolitiske konference findet sted i Kolding mandag d. 26. september.
Finn og Niels deltager

12.4

Nyt fra Pleje- og aktivitetscentrenes beboer- og pårørenderåd.

Udsat drøftelse fra sidste møde af erfaringer fra disse råd.
Niels Søndergaard foreslog, at medlemmerne udarbejder korte referater fra deres deltagelse i møder med pårørende.
Dermed får Seniorrådet et bedre grundlag for at drøfte erfaringer.
Seniorrådet tiltrådte forslaget.
Der har hidtil ikke været prioriteret mødetid til grundigere drøftelse af erfaringerne fra
Seniorrådets observatører ved disse rådsmøder. Næste møde skal derfor prioritere tid til
dette. Temaet prioriteres ved næste Seniorrådsmøde

12.5

Næste Seniorrådsmøde.

Mandag d. 10. oktober 2016.
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Andet og Eventuelt

Grethe Zøllner indtræder i Seniorrådets Social- og Sundhedsgruppe (i Anders Koppings
orlovsperioden)
Flemming Priem indtræder samtidigt som supplant i samme periode både i Seniorrådets
Teknikgruppe og IT & Kommunikationsgruppe.

Bilag se links under de enkelte dagordenspunkter.
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