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SeniorRådet 

R e f e r a t   a f møde 7-2015 

Fredensborg Seniorråd 

Fredag den 14. August 2015 kl. 09.00 

Kontrabassen, Fredensborg Rådhus 

Til stede:  Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels 
Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette Lewinsky, Grethe Zöllner.   

Gæster: Ingen   

Fraværende: Grethe T har sygemeldt sig til 1. november 2015. 

Referent: Jørgen Simonsen 

TEMA: FORMALIA I 

1. Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser under pkt. 9 om 
specifikke sager 

2. Godkendelse og kommentering af referat af møde 6-2015 
Det interne referat, som også indeholdt et betydeligt antal bilag og 
informationer om drøftelse af materiale, som Seniorrådet ikke må 
offentliggøre, blev godkendt. 

Fremover vil det være mere hensigtsmæssigt at operere med et officielt 
referat til offentliggørelse, suppleret med et internt referat, der alene 
fokuseres på klassificeret information - fremfor 2 fulde referater. 

Det eksterne referat blev godkendt og kan derfor offentliggøres. 

Det blev nævnt at det tekniske standard for ufærdige dokumenter i 
Seniorrådet skal være i Words, mens færdige dokumenter til offentliggørelse 
på bla. kommunens hjemmeside skal følge en pdf-standard.  
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Referenten skriver referatet, og sender det ud, efter godkendelse af 
formanden. Eventuelle væsentlige ændringer tages først op, når referatet 
skal godkendes på næste møde. Ændringerne skal sendes til referenten i god 
tid inden næste møde. 

Formanden opfordrede medlemmerne til mest muligt at begrænse mail om 
sagerne mellem møderne. 

Formanden afsluttede dette punkt, der nu have taget 40 minutter, med 
forslag om, at ændringer i udformningen behandles i IT- og 
Kommunikationsgruppen og forelægges Seniorrådet på et senere tidspunkt, 
når tiden tillod der. Herunder forslaget om at alle punkter indledes med: 
”Sagen handler om”. 

TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 

3. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 

Referat af mødet i SOSU-gruppen den 13/8 2015. Bilag 1. Her kan man læse 
om, hvad gruppen arbejder med. 

Gruppen har fremsendt en kommentar til Plan i administrationen vedr. 
lokalplanlægning af det påtænkte pleje- og rehabiliteringscenter. Seniorrådes 
kommentarer i sin endelige form fremgår af bilag 2.  

Kommentarerne tilsendes det politiske udvalg og formand for SR og formand 
for SOSU søger foretræde for Social- og Seniorudvalget. 

Seniorrådets kommentarer handler især om besparelser på ældreområdet og 
om det nye pleje- og rehabiliteringscenter. 

Hovedsynspunkterne vedr. 2015-besparelserne er, at SR fraråder yderligere 
besparelser. At ændre rengøring hjemme fra to til fire uger er uacceptabelt og 
at ophøre med vikardækning for plejepersonale er meget uheldigt. Ligeledes 
bør dækning med plejehjemspladser sikres. 

Seniorrådet ønsker 4 ændringer i forhold til det fremlagte forslag til nyt pleje- 
og rehabiliteringscenter:  
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Et lokalt produktionskøkken. Et reduceret bruttoareal for plejeboligerne, så 
plejehjemsbeboerne ikke straffes økonomisk pga. de aktuelle regler for 
tilskud til husleje. Fremtidsorienteret IT-og kommunikationsteknologi. 
Tilgængeligt busstoppested inden for 50-100 m.  

Seniorrådet er desuden kritisk overfor, at pengene til to Ældrepuljeprojekter: 
Læge på plejehjem, Farmaceutgennemgang af medicinbrug hos ældre, er 
blevet brugt til noget andet. Begge projekter kunne bidrage til færre 
sygehusindlæggelser. 

Vil du vide mere så   

Læs dagsordenspunkt 78, sag 14/23391 om Ældrepuljen på Social og Seniorudvalgs dagsorden 
mandag d. 17. august 2015 på kommunens hjemmeside. Du finder Seniorrådets bemærkninger på 
medfølgende bilag 3. 

Læs dagsordenspunkt 80 sag 14/2552 om Pleje- og Rehabiliteringscenter -  Udbudsmateriale på Social 
og Seniorudvalgs mandag d. 17. august 2015 på kommunens hjemmeside. Du finder Seniorrådets 
bemærkninger på medfølgende bilag 4. 

Læs dagsordenspunkt 83, sag 13/27969 om Udfordringer for ældreområdets økonomi 2015 på Social 
og Seniorudvalgs dagsorden mandag d. 17. august 2015 på kommunens hjemmeside. Du finder 
Seniorrådets bemærkninger på medfølgende bilag 5. 

TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED 

4. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 

Specifikke sager. 

På Plan- Miljø- og Klimaudvalgets møde den 11. august blev hele punkt 161 
sagsnummer 15/17786, blot taget til efterretning, idet alle projekter er sat i 
bero og overført til budgetforhandlingerne. Punkt 161 handler om 
indefrysning af midler og anlægsstop på trafikområdet. 

Seniorrådet har reageret bl.a. ved at sende vore synspunkter via 
pressemeddelelse til Frederiksborg Amts Avis. Avisen reflekterede meget 
positivt. 
Et andet emne under punkt 161 er udskydelsen af forbedringerne for 0,95 
mio. kr. fra 2015 til 2016 af busstoppesteder. Seniorrådet beklager denne 
udskydelse. 
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Seniorrådet afventer de endelige beslutninger om besparelser fx om tilskud til 
medfølger på flextur, læskure ved busstoppesteder, reparation af 
flisebelægninger, veje mm. 
  

TEMA: KOMMUNIKATION OG IT 

5. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 

Specifikke sager: 

Niels Søndergaard præsenterede på skærm udkastet til ny, separat 
hjemmeside for Seniorrådet. Der er indkøbt et internet-domæne for 
hjemmesiden. Der er tale om en offentlig del og en intern del alene for 
Seniorrådsmedlemmer. Forslaget har været drøftet af IT- og pressegruppen. 

Hjemmesiden har en række hovedrubrikker: Forside med oversigt, 
Seniorrådet mener, Arbejdsgrupper, Referater, Juridiske papirer, Links og 
kontakt med præsentation af Seniorrådets medlemmer. Nyheder lægges 
under hovedrubrikken: Seniorrådet mener. 

En række forslag til supplementer og ændringer blev drøftet. Det blev 
understreget, at en sådan hjemmeside kun kan fungere hvis flere af 
Seniorrådets medlemmer påtager sig et ansvar for bestemte dele af 
hjemmesiden og ajourfører og lægger materiale ind. 

Formanden takkede for det store arbejde, som han fandt vigtigt for 
Seniorrådets synlighed,  og konkluderede: 

1. Niels Søndergaard tilpasser hjemmesiden efter dagens diskussion 

2. Der er behov for uddannelse og instruktion af Seniorrådsmedlemmerne 
• Aftale demonstrationsdag for det mere detaljerede arbejde med 

hjemmesiden 
• Udarbejde forslag til praktiske hjemmeøvelser for 

Seniorrådsmedlemmerne 
• Måske udarbejde et instruktionshæfte med generel beskrivelse af 

hjemmesiden og praktisk instruktioner for hvordan man lægger ting ind 
på hjemmesiden 

Side !  af !  4 7



!   
SeniorRådet 

3. Der skal fastsættes en godkendelsesdato og offentliggørelsesdato - 
antageligt omkring primo oktober 

IT-og pressegruppen fremlagde desuden en tidsfølgeplan for de mange 
opgaver, som gruppens kommissorium omfatter. Planen blev godkendt bilag 
6. 

Seniorrådets Brochure og behandlingen heraf er overgået til IT-KO gruppen. 
Det blev aftalt, at fordele et eksemplar i de folkevalgte byrådsmedlemmers 
indbakke (aktion Michael), samt omdele Brochuren ved kommunens 
pensionistudflugt (aktion SR medlemmer der deltager). Anette og Michael 
tager aktion på pressemeddelelse / fordeling til lokale medier medio 
september. Eksemplarer kan fås hos Michael. 

TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT 

6. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 

Specifikke sager 

Der er fra Forebyggelsesrådet formand, Finn Kamper-Jørgensen, afgivet en 
kommentar til en række sager om adgang til idrætsfaciliteter med 
hovedbudskabet: Indtænke ældrebefolkningens behov bilag 7 

TEMA: POLITIK OG ØKONOMI 

7. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 

Finn Kamper-Jørgensen gennemgik byrådets og forvaltningen årsturnus med 
budget og økonomi og påpegede de mange og forskelligartede muligheder 
Seniorrådet har for at ytre sig og få indflydelse som rådgiver. Han referere sit 
møde med økonomichef Mads Toftegaard Madsen, nu konstitueret direktør 
efter Morten Knudsen som bla. direktør for ældreområdet. 

Seniorrådet har allerede i året løb afgivet udtalelser. Der afgives nu 
kommentarer til Social- og Seniorudvalget og senest 18. august er det aftalt, 
at Seniorrådet formulerede sine synspunkter på administrationens arbejde 
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med budget 2016 - 2019, der skal forelægges politikerne til 2. budgetseminar 
i september.  

Seniorrådet gennemgik det "lukkede sparekatalog” og kommenterede nogle 
af de 92 forslag i kataloget. 

Formanden sammenfatter Seniorrådets mere generelle og principielle 
synspunkter og specifikke kommentarer og fremsender til administrationen. 
Der vil være mulighed for slutkommentarer til formandens udkast til 
udtalelse. 

Den fremsendte udtalelse vedlægges som bilag 8 (må ikke offentliggøres før 
administrationen fremlægger sparekataloget offentligt) 

TEMA: FORMALIA II 

8. Seniorrådets økonomi, budget og regnskab 

a. Den økonomiske status, fremlagt af kasserer blev taget til efterretning. 

b. Det fremlagte forslag til principper for budgetanvendelse blev vedtaget 
bilag 9. Formand og kasserer taget dette papir med til afsluttende drøftelse 
med sekretariatschef Mie Gudmundsson om Seniorrådet budget og 
budgetanvendelse. 

Seniorrådet tilkendegiver, at budgettet under alle omstændigheder skal 
overholdes,- ingen overskridelse - og at vi ønsker ansvarlig, rimelig 
dispositionsfrihed, - ikke detajlkontrol. 

På grundlag af et medlems ønske om refusion af store udgifter til 
blækpatroner til printer mv drøftedes principper for, hvorledes 
Seniorrådsmedlemmer kan holdes skadesløse for udgifter, der relaterer sig til 
Seniorrådsarbejdet.  
Der er for mange år siden indført et kompensationsbeløb på 2 x 1.000 kr. til 
It, Telefon, printer, patroner, papir mv. Det er ureguleret. Fremfor at 
refundere individuelle detaljerede udlæg til printpatroner, telefon, IT mv blev 
det besluttet at det generelle kompensationsbeløb hæves til 2 x 1.500 kr. 

Medlemmer som ikke ønsker denne kompensation for udgifter kan frasige sig 
den. 
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9. Specifikke sager. Kommende møder 

Det blev besluttet, at referater fra eksterne møder sædvanligvis ikke 
vedlægges det officielle referat som bilag. 

a. Referater fra afholdte eksterne møder. Udsat  

b. Forslag til gæster i 2. halvår 2015. Udsat 

c. Danske Ældreråd holder møde med For- og Næstformænd den 17. 
september. Seniorrådet deltager. 

d. Danske Ælderåd holder Temamøde om Synlighed den 5. oktober i                     
Allerød. Niels tilmelder alle 4 medlemmer far IT-gruppen 

e. KL’s ældrepolitiske konference 21. september 2015 i Kolding.  

f. Nordgruppen.  Møde afholdt 9. juni 2015.  Næste møde 26/8.  

g. Regionsældrerådet.  Møde afholdt 18. juni 2015. Næste møde 10. 
september.  

h. Forebyggelsesrådet. Møde afholdt 17. juni 2015.  Næste møde 1. 
oktober  

i. Arbejdsgrupper i Seniorrådet. Ny liste august 2015. Bilag 10. 

j. Næste møde i Seniorrådet:  fredag den 11.  September 2015 

10. ANDET OG EVENTUELT.  

11. OPSUMMERING AF/ OPFØLGNING EFTER MØDET.  

Godkendt af Seniorrådet den 11. september 2015.
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