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R E F E R A T 
 

Møde 8-2014 
 

Fredensborg Seniorråd 
 

Mandag den 15. september 2014 kl. 09:00 
 

Lilletrommen, Fredensborg Rådhus 
 
 

Til stede: Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Helle Lassen, Jørgen Simonsen, Michael 

Huusom, Niels Søndergaard. 
 
Afbud: Anders Kopping, Grethe Troensegaard, Josée Linnemann. 

 
Gæster: Kl. 09:00 Centerchef i Kultur- Idræt og Sundhed Marianne Ingeholm Larsen og Sous-
chef Marie Bukh Dreier, og kl. 11:30 Borgerrådgiver Bettina Bøgen (referat, se bilag 1). 
 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med følgende bemærkninger: 
Punkt 8 udvides til at omfatte en af Danske Ældreråd udsendt undersøgelse omkring 
kommunernes hjemmesider. 
Punkt 6 a) indføres bemærkning om høringssvar. 
Punkt 14 a) ændres til et møde, hvor alle medlemmer er til stede. 

 
 
2) Valg af referent 

Michael Huusom blev valgt som referent for møde 8, 9 og 10. Anette Lewinsky blev valgt 
som medreferent (specielt referat angående vore gæster på møde 8). 

 
 
3) Godkendelse af referat 
 

a) Referat fra møde 7 blev godkendt med følgende bemærkninger: 
Referatet tilrettes opsætningen, som beskrevet i bilag 2 herunder. 

 
b) Referat møde 8 og fremtidige referater: 

Formanden gennemgik procedurer og udformning af referater fra møde 8 og frem-
over (se bilag 2). Fremover udsendes referatet til alle hurtigst muligt, og rettelser, 
misforståelser, justeringer m.v. sendes til referenten, som tilpasser referatet og ud-
sender dette (inden 5 dage) til godkendelse på næste møde. 

 
 
4) Seniorrådets økonomi og budget 

Økonomisk dækning af transportomkostninger ved møder. Formanden lagde ud med FU 
indstilling både til den enkelte rejse den 30. september og til regler i almindelighed. Efter 
en grundig diskussion blev det besluttet, at rejsen (se punkt 12 d) kan udføres med tog og 
en enkel overnatning. Godtgørelser for rejser tages op på et senere møde. 
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5) Seniorrådets forslag til ældrepuljen 

Formanden omtalte Seniorrådets forslag, bl.a.: Faldforebyggelse. Dehydreringsarmbånd. 
Mere fysisk aktivitet på plejehjem. Medicinsanering. Budgetanalyse. Fysisk aktivitet på 
plejehjem. Opgradering af aftenhjemmeplejen. En liste over kommunens tiltag findes som 
bilag til referatet for Social- og Seniorudvalgets septembermøde. Angående budgetanaly-
se vil Seniorrådet senere følge op med yderligere behandling. 

 
 
6) Orientering fra So-su gruppen 

 
a) Social- og Seniorudvalgets møde den 15. september. 

Kommentarer: Sag 14/24589 – Seniorrådet – nye vedtægter og Samarbejdsaftale. 
Seniorrådet har tilsendt Social og Seniorudvalget et høringssvar, hvor Seniorrådet 
tilslutter sig indstillingen, men tilføjer nogle kommentarer (se bilag 3). 

 
b) Referat fra gruppen angående bl.a. ældrepuljen, overflødige indlæggelser, kvalitets-

standarder, demenspolitik, plejehjem, forebyggelse, fremadrettede temaer m.m. er 
vedhæftet (se bilag 4). 

 
 
7) Orientering fra Teknikgruppen 

 
a) Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 12. august og 9. september. 

Kommentarer: Gruppen følger fra udvalgsreferaterne nr. 126 ”Nyt plejecenter i 
Humlebæk” mht. udvendig og indvendig tilgængelighed. 
Angående Sag nr. 131 tiltræder gruppen prioriteringen af de 16 mest benyttede 
busstoppesteder (59 % af alle påstigere). Gruppen påskønner ligeledes, at udvalget 
har fulgt Seniorrådets anmodning om justering af serviceniveau for stoppestederne 
på Teglgårdsvej i Humlebæk. 
Teknikgruppen følger løbende med i tilgængelighedsaspekter omkring Sag nr. 146 
”Humlebæk Idrætscenter” og Sag nr. 149 ”Klimatilpasning Kokkedal” (herunder By-
ens Hus). 

 
b) Gruppen er ved at udfærdige en halvårsrapport (januar – juni), som beskriver Tek-

nikgruppens tiltag. 
Gruppen har i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger medvirket til ud-
formningen af Seniorrådets synspunkter angående tilgængelighed og trafiksikker-
hed. (se bilag 5 a og b). Formanden for Seniorrådet vil i nærmeste fremtid udarbej-
de et læserbrev emnet angående. 

 
c) Udvalget for Infrastruktur og Trafiks møde den 27. august. 

Kommentarer: Sag nr. 14/21575. Der er en del ældre, som benytter overgangen ved 
Græstedgårdsvej. Teknikgruppen følger sagen. 

 
d) Gruppen omtaler i sin kommende halvårsrapport det uheldige i, at Seniorrådet ikke 

længere er repræsenteret i et udvalg omkring trafiksikkerhed, Seniorrådet har til 
budgetforslag 2015-2018 videresendt dette emne til kommunen. Gruppen afventer 
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resultatet heraf, men agter at fremsende specifikt høringssvar emnet angående (se 
også punkt 7 b). 

 
 
8) Orientering fra IT- og Kulturgruppen 

 
a) Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 10. september. 

Kommentarer: Gruppen har udarbejdet et høringssvar angående sag nr. 14/21889 
”Sundhedstjek nu og i fremtiden” (se bilag 6). 

 
b) Referat fra gruppen. Et spørgeskema fra Danske Ældreråd og Ældreforum blev om-

delt til 6 af Seniorrådets medlemmer. Undersøgelsen skal belyse kommunens 
hjemmesides overskuelighed, selvbetjeningsløsninger m.m. De enkelte medlemmer 
sender selv de udfyldte skemaer retur i den vedlagte svarkuvert inden den 8. okto-
ber. 

 
c) Kulturudvalgets møde den 11. september. 

Kommentarer: Intet at bemærke. 
 

d) Referat fra gruppen. Ingen bemærkninger. 
 
 

9) Seniorrådets interne ad hoc-grupper (status) 

 

a) Colon cancer undersøgelse: Intet at bemærke. 
 

b) Medborgerskabspolitik og Frivillige: Kommunen afholder konference emnet angå-
ende den 18. november. Michael Huusom deltager. 

 

c) Nyt plejecenter: Udsat 
 
 
10) Seniorrådets fokuspunkter i 2014 

Status: Ingen bemærkninger på dette møde. 
 

a) Generel og speciel profylakse/forebyggelse. 
b) Faldforebyggelse. 
c) Seniorrådet prioriterer i samarbejde med kommunen: 
 

1) Forebyggelse. 
2) Sundhedspolitik. 
3) Tilgængelighed. 
4) Offentlig transport. 
5) Digitalisering. 

 
 
11) Aktuelle sager, herunder nyt fra borgerne 

 

a) Modtagelse samt fritagelse for modtagelse af digital post. Punktet udgår. 
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b) Pårørende skal i stigende grad selv drage omsorg for deres syge og ældre. Hvad 
mener Seniorrådet? Vi vil løbende følge udviklingen på dette område, men er pt. ik-
ke tilhænger af en sådan ordning. 

 
 
12) Seniorrådets deltagelse i / referater fra eksterne grupper, råd og sammenslutninger 
 

a) Nordgruppen: Møde den 11. september. 9 Ældreråd var fremmødt. Hvert medlem 
udtrykte de emner som stod øverst på rådets lister. Det er de samme emner, vores 
Seniorråd arbejder med. Vi fremførte nogle af vores emner: Budget, ældrepulje øn-
sker, forebyggelse, ”udnyttelsen” af frivillige og pårørende, m.m. Når referatet er ud-
færdiget, vil det kunne ses på Nordgruppens hjemmeside. Næste møde er den 25. 
november  

 
b) Regionsældrerådet: Møde den 17. september. Michael Huusom deltager også. Det 

foreslås, at invitationen fra Astrid Krag tages op på mødet. Det blev også foreslået 
at spørge ind til eventuel fremtidig nedskæring af lægeambulancer i Region Hoved-
staden og Region Nordsjælland. Efterfølgende møde er den 3. december. (Se evt.  
www.regionsaeldreraadh.dk/ ) 

 
c) Danske Ældreråds møde for Formænd og Næstformænd: Møde den 3. september. 

26 Ældreråd / Seniorråd deltog. Formanden for Danske Ældreråd, Bent Aa. Ras-
mussen bød velkommen, henviste til Nyhedsbrev nr. 3 og til Danske Ældreråds 
handlingsplaner (se Danske Ældreråds hjemmeside). Sekretariatsleder Marianne 
Lundsgaard talte om ældremilliarden som en gave eller en forbandelse. De frem-
mødte formænd og næstformænd fremførte deres lokale udfordringer. De fleste 
kender vi fra vores eget Seniorråd. Referat fra mødet vil blive lagt ud på Danske 
Ældreråds hjemmeside ( www.danskeaeldreraad.dk )   

 

d) KL’s Ældrekonference ( www.kl.dk/Aeldrekonference2014 ) den 30. september i 
Kolding. Deltager: Niels Søndergaard. 

 
e) Gerontologikonference i Middelfart 2. og 3. oktober. Deltagere: Josée Linnemann, 

Jørgen Simonsen, Helle Lassen og Anette Lewinsky. 
 
f) Danske Ældreråds Temadag i Allerød 8. oktober. (Emne: Knæk koden – om Kom-

munens økonomi). Deltagere: Josée Linnemann og Michael Huusom. 
 
g) Pårørenderåd i aktivitets- og plejecentre. (Status … alle). Michael Huusom deltog i 

pårørendemøde på Egelunden den 9. september, hvor han fortalte om Seniorrådets 
opgaver og de emner, vi arbejder med lige nu. 4 pårørende var mødt op. Niels Søn-
dergaard deltager senere i dag (15/9) i Mergeltoftens pårørenderåd. Formanden vi-
deresender til alle et notat fra Anders Kopping emnet angående. 

 
h) Forebyggelsesrådet holder 4 årlige møder. Rådet findes nu på kommunens hjem-

meside: Klik Fredensborg Kommune – Politik – Dagsorden og Referat – Forebyg-
gelsesrådet. Det er kun godkendte referater der lægges på hjemmesiden. Ved se-
neste møde 8. september, drøftedes to hovedspor i arbejdet: Handlingsplan for fy-
sisk aktivitet i ældrebefolkningen – prioritering af forebyggelsesrådets arbejdsind-
sats. 

http://www.regionsaeldreraadh.dk/
http://www.danskeaeldreraad.dk/
http://www.kl.dk/Aeldrekonference2014
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i) Busstoppesteds-Læskursgruppen. Anders Kopping deltog 8. september i besigtigel-

sestur til udvalgte busstoppesteder i Fredensborg Kommune. Deltagere: Karoline 
Grumm-Svendsen, Tilgængelighedskoordinator, Jacob Wrisberg, Team Trafik, re-
præsentant fra Vej og Park, repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, 
Cyklistforbundet og Fodgængerforbundet. En positiv besigtigelsestur, hvor der fra 
kommunens repræsentanters side var stor lydhørhed over for synspunkterne fra de 
deltagende interessenter. Turen viste, at der er potentielt store fremtidige udgifter 
for kommunen, hvis alle de besøgte stoppesteder skal bringes til at have optimale 
forhold for alle brugergrupper. Hertil kommer fremtidige udgifter til opgradering af de 
stoppesteder, der ikke i første omgang er prioriteret. Ved de enkelte stoppesteder 
blev en prioritering af de nødvendige udbedringsarbejder drøftet og noteret af kom-
munens repræsentanter. 

 
j) I aktivitet for en god aldring: Udsat. 
 

 
13) Ekstern information og synlighed 
 

a) Kommunens hjemmeside. 
 
b) Egen hjemmeside. 
 
c) Medier. 
 
d) Brochure: Formanden oplyste, at ca. 15 andre ældreråd i regionen pt. også er i 

gang med / har modtaget en tilsvarende brochure. Flertallet af disse er tilfredse med 
resultatet. Formanden har derfor givet Michael Huusom besked om på Seniorrådets 
vegne at fortsætte anskaffelsesprocessen uden, at medlemmerne behøver at god-
kende annoncører og annoncer. 

 
 
14) Diverse 
 

a) Hvordan tages sager op i Seniorrådet? Justering af arbejdsgrupper? Arbejdsrutiner? 
Rejsegodtgørelsesregler? Dette punkt tages op på et møde, hvor alle Seniorrådets 
medlemmer er til stede. 

 
b) Det blev besluttet, ikke at ”fremhæve” fejringen af ”ældredagen” (1. oktober) i år. 

Næste år vil Seniorrådet reklamere mere for denne vigtige dag. 
 
c) Det blev besluttet at dagsorden og referater kun skal anføre årstal efter dato, hvis 

der er tale om et andet år end referatåret. 
Det blev ligeledes besluttet kun at angive medlemmernes navne ud for nye punkter 
på dagsorden, samt i tvivlstilfælde. (Eksempel: Ikke navn efter So-su gruppen, 
Nordgruppen, Regionsældrerådet m.fl.). 
Ved referater fra eksterne råd og sammenslutninger henvises til disses hjemmesi-
der. 
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15) Næste møde: 30. september kl. 13:00-17:00 i Kontrabassen 
 

a) Gæst på dette møde: Centerchef i Ældre og Handicap Hans Bækvang 
 
b) Næste forretningsudvalg: 23. september kl. 13:00. 
 
 

16) Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
 
 
 
Referat møde 8-2014 

 
Bilag: 

1. Referater Seniorrådets gæster på møde 8 
2. Referater opsætning m.m. fra møde 8 og fremover 
3. Sag nr. 14/24589 – Seniorrådet – nye Vedtægter og Samarbejdsaftale 
4. Referat fra So-su gruppens møde den 12. september 
5. Teknikgruppens Budgetforslag 2015-2018 om tilgængelighed og trafik (2 bilag) 
6. Sag nr. 14/21889 ”Sundhedstjek nu og i fremtiden” 
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SeniorRådet 
 
 
Bilag 1 til Seniorrådsmøde nr. 8. 
 
Referat af møde 15. september 2014 kl. 09:00-10:00 med gæster i Seniorrådet: Centerchef 
og souschef i Kultur, Idræt og Sundhed, Marianne Ingeholm Larsen og Marie Bukh Dreier. 

  
Som svar på den af Seniorrådet fremsendte Dagsorden til vore gæster kan nævnes: 
 
Forebyggelsespakker og motion 

 
I kommunen arbejder man med aktivitetsprojekt for seniorer. Projektet bygger på grundtanker, der 
svarer til det tidligere projekt Gang i Fredensborg. Der arbejdes med at afdække, hvor langt man er 
kommet med forebyggelsespakken. Det undersøges både centralt og decentralt. Kommunen op-
fylder grundniveauet i forebyggelsespakken. Der sættes stor fokus på socialt udsatte. Der arbejdes 
videre med KRAM faktorerne. Der arbejdes på at få afdækket forebyggelsesproblemerne. 
Der lægges meget vægt på at oplyse og støtte op om betydningen af motion, også som forebyg-
gelse med hensyn til diabetes, lunge- og hjertesygdom. Der er tale om generelle anbefalinger, men 
der arbejdes også på at give specifikke anbefalinger til forskellige aldersgrupper, både unge og 
ældre. 
Med hensyn til motion understregedes betydningen af gode instruktører og egnede lokaler. Der 
arbejdes på at finde sådanne. I den forbindelse arbejdes med kommunikation for at gøre borgerne 
opmærksomme på arrangementer om motion. Herunder fremhæves projektet ”I aktivitet for en god 
aldring”, hvor ældre, børn og skole forsøges knyttet tættere. Det projekt virker positivt, og Senior-
rådet vil med fordel kunne invitere lederen af dette projekt, Anne-Lene Haarklou Hansen, som 
gæst for at fortælle om projektet. 
 
Sundhedsbussen 
 
Seniorrådets udtalelse om sin positive holdning til nedlæggelse af Sundhedsbussen er modtaget 
med tilfredshed. Planen er at gøre kontaktfladen til borgerne fladere, så motion indtænkes mere 
bredt. Ensomme ældre og motions betydning for mental sundhed medtænkes. Der påtænkes 
samarbejde for at give plads til motion, blandt andet på bibliotekerne, dagcentrene m.m. Man er 
opmærksom på regeringsudspillet om at opspore risikogrupperne og en styrket dialog med læge-
praksissektoren. 
Medarbejdere inden for alle de nævnte grupper er eller vil blive ansat til at varetage opgaver ud-
møntet af Ældrepuljen og for at opfylde forebyggelsespakken. 
Udgangspunktet er, at alle ældre har lige ret til at deltage i de muligheder for aktivitet m.v., som 
kommunen stiller til rådighed. Konkret kan adgangen til faciliteterne imidlertid forbedres. Her øn-
skes styrket samarbejde med offentlige institutioner om brug af faciliteter på skolerne, idrætshal-
lerne, pleje- og aktivitetscentrene m.v. Også styrket samarbejde med Ældresagen om lokaler og 
egnede instruktører er ønskeligt. Ældresagens indsats med hensyn til undervisning i IT-brug er 
eksempel på et sådan godt samarbejde. 
 
Referat af møde den 15. september 2014, kl. 11:30, med Borgerrådgiver Bettina Bøgen. 
 

Bettina Bøgen oplyste, at hun er ansat i den nyoprettede stilling som borgerrådgiver i Fredensborg. 
Hun er uddannet cand. jur. og har en tillægseksamen som kriminolog. Hun har i en årrække været 
ansat som jurist i Rudersdal Kommune. 
Borgerrådgiveren er ansat af byrådet og er uafhængig i forhold til kommunens administration. Bor-
gerrådgiveren har kontor på rådhuset, men arbejder selvstændigt uden brug af kommunens perso-
nale. 
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Seniorrådet 

 
Bilag 2 til Seniorrådsmøde 8 

 

Seniorrådets drøftelse vedr. referater: 
 

1. Opsætningen af de referater med bilag, som ligger på kommunens hjemmeside 

(konstituerende møde, ekstraordinære møde og møde 1 til 4) er nu vedtaget 

standard-opsætning for Seniorrådets referater og bilag. 

 

2. Referater og bilag fra møde 5 og 6 (godkendt på mødet den 18. august) tilrettes 

standard-opsætningen se punkt 1. og lægges i pdf format på hjemmesiden af 

Michael Huusom (MH). 

 

3. Referatet med bilag fra møde 7 (referent Grethe Troensegaard) skal, 

efter godkendelse på møde 8, lægges på hjemmesiden i pdf format med standard-

opsætning af MH. 

 

4.  Fremover lægges godkendte referater med de bilag som vedrører behandlede 

emner på hjemmesiden med standard-opsætning i pdf format af referenten. 

 

5. Referaterne er hidtil blevet opsat på samme måde som dagsordenen. Da vi nu har 

ændret referaterne til den ny standard-opsætning bliver det kompliceret at have to 

forskellige opsætninger, hvorfor JS og MH har besluttet at fra møde 8 skrives 

dagsordenen med samme opsætning som referaterne. 

 

6. Referenten oplæser som tidligere referatet efter hvert punkt, som godkendes af 

Seniorrådet, inden man går over til næste punkt på dagsordenen. 

 

7. Den endelige godkendelse af referater og bilag finder sted på førstkommende SR 

møde. 

 

8. Referenten vælges normalt som punkt 3 på dagsordenen, men Seniorrådet 

besluttede, at MH vælges til referent for møderne 8, 9 og 10. 

 

9. Grethe Troensegård tager som hidtil referat af mødet med gæster. Dette 

referat bliver bilag til det relevante punkt i Seniorrådets referat, og skal godkendes 

på førstkommende SR møde. 

 

Formanden 
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Bilag 3 til SR møde 8 
 

11. september 2014 
 
 
 

Til: Social- og Seniorudvalget  
 
 
Vedrørende:  Social- og Seniorudvalgets møde den 15. September 2014 

 
 
Sag 14/24589 – Seniorrådet – nye vedtægter og Samarbejdsaftale  
 
 
Seniorrådet tilslutter sig indstillingen med følgende bemærkninger: 
 
Seniorrådet og sekretariatet vurderer lovgivningen om diæter forskelligt. 
 

Seniorrådet har rådført sig med juristen i vores paraplyorganisation, Danske Ældreråd, som 
vurderer, at med Seniorrådets organisation skal de fire faste grupper have diæter for et 
møde om måneden. 
 

Sekretariatet bygger sin vurdering på KL’s vejledning og mener, at møderne i Seniorrådets 
grupper ikke udløser diæter. 
 
Sekretariatets leder og formanden for Seniorrådet har haft en række drøftelser,  men - på 

trods af at forhandlingerne er sket i en god atmosfære – kunne man ikke blive enige.  
 
Vi fandt derfor et kompromis for 2014, men Seniorrådet ønsker en fortsat juridisk drøftelse 
om diæter i 2015 og fremefter. 
 
SR2014 – kommentarer Sag 14/24589 Seniorrådet – nye vedtægter og Samarbejdsaftale   
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Bilag 4 til SR møde 8 

Noter fra SOSU møde 12. september 2014 

Mødet afholdt på Rådhuset. Til stede: Helle Lassen, Anette Lewinsky, Anders Kopping ,Finn Kamper-
Jørgensen 

Gennemgang af dagsorden for Social- og Seniorudvalgets møde 15. sept 2014, udvalgt: 

Ældrepuljen 

Ældrepuljen på 7 mio kr. særlig relevant. Administrationens indstilling til udvalget inddelt i flerårige, 
allerede besluttede temaer – nye prioriterede temaer – ikke prioriterede temaer (interesserede må selv 
studere dagsorden + bilag). 

Tilslutning til den foreslåede prioritering. Der er lyttet til og medtaget nogle seniorrådsforslag. 

Ved lejlighed skal vi huske at følge op på (men ikke kommentere til det politiske udvalg): 

- ved forsøgsordning med fast læge til Pilebo må patientrettigheder til at beholde egen læge fastholdes 

- ønskeligt med videre overvejelse om passende model for gennemgang af lægemiddelbrug  

Venteliste til plejehjem 

Ok at konstatere at loven overholdes (2 mdrs fristen) 

Kommende sager til udvalget bl.a. 

- indsats for at forebygge indlæggelser, - udbudsmateriale af hjemmepleje, -kvalitetsstandarder 2015 

Det kommende plejehjem 

Anders deltager i rejser med det politiske udvalg (sammen med Grethe). SOSU gruppen parat med 
opbaknigs- og idé drøftelser for repræsentanternes virke. Vi noterer med tilfredshed at ældrepuljemidlerne 
prioriterer sansestimulering og fysisk aktivitet i relation til plejehjem. Materiale omdelt til SOSU-gruppen. 

Temaer SOSU ønsker at fokusere på fremover 

Drøftelse af idé-listen konkluderede, at følgende temaer prioriteres i SOSU gruppens videre drøftelser: 

- følge og drøfte forebyggelse, herunder ideer til og arbejdet i forebyggelsesrådet 

- arbejde henimod en kommunal demenspolitik bla. ved at spørge til og følge udviklingen i demenscenter, 
ældrepuljemidlernes anvendelse vedr. demens, andre kommuners demenspolitik Stadig flere midler 
prioriteres til demensområdet fx også puljemidler. Ved kommunalbestyrelsens høringssvar vedr. 
psykiatriplanlægning gjorde seniorrådet opmærksom på at  ældre og demens ikke var omtalt i planerne, 
administrationen erkendte at man ikke havde en kommunal demenspolitik. (Seniorrådets høringssvar var i 
sin tid vedlagt kommunalbestyrelsens høringssvar) 

- følge den velfærdsteknologiske og sundhedsteknologiske udvikling vedr. mulig kommunal indsats 

- årlig gennemgang af kvalitetsstandarderne (Anders og Helle gennemgår 2015-oplæg + i udvalg) 

- boligtilskud og huslejeberegning for plejehjem. Undren over hvorledes kvadratmeterberegninger for 
plejehjemsboliger foretages og det dertil hørende boligtilskud. Variation i beboer-betaling tilsyneladende 
ikke forståelig. Anders udarbejder indstilling senere på efteråret til seniorrådets forespørgsel. 

- sager af principiel betydning med baggrund i sager forelagt kommunens Social- og Seniorudvalg, fx lokal 
implementering af hjemmehjælpkommissionens anbefalinger, sundhedsaftaler, ændret national 
sundhedspolitik 
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Bilag 5a til SR møde 8 

 

Budgetforslag 2015-2018 

 

Seniorrådets synspunkter om tilgængelighed med 
øget vægt på trafiksikkerhed og kollektiv trafik  
 

1. Indledning 

Dette notat omhandler en række synspunkter fra Seniorrådets til Kom-
munens budgetseminar om langsigtet politik inden for området offentlig 

transport (Pkt. 2 – 5). 

 

Busser  
Flextur  

Trafiksikkerhed 

 

 og indeholder desuden nogle mere traditionelt formulerede, kortsigtede 
budgetforslag (punkt 6). 

 

 

2. Offentlig kollektiv transport 
 

Seniorrådet ønsker: 

  

 At Byrådet skal give alle ældre, der ikke kan transportere sig selv, 
mulighed for offentlig transport 

 

 At transporten organiseres med så stor udnyttelse som muligt. 

 
 

3. Trafiksikkerhed 

 

Seniorrådet ønsker: 

 
 At Byrådet lægger øget vægt på lavteknologiske trafiksik-

kerhedsløsninger 

 

Den 31. december 2013 blev Trafiksikkerhedsudvalget (TSU) ned-
lagt og erstattet med Udvalget for Infrastruktur og Trafik.  Det er 

Seniorrådets opfattelse, at Udvalget kun beskæftiger sig med høj-

teknologiske løsninger. Vi har også bemærket i referaterne, at Ud-

valget slet ikke beskæftiger sig med og ikke har planlagt at be-
skæftige sig med lavteknologiske trafiksikkerhedsløsninger.  
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Seniorrådet var – sammen med politiet, Dansk Cyklist Forbund 

m.fl. – medlem af TSU, men er af en ubegribelig grund ikke repræ-

senteret i det nye Udvalg for Infrastruktur og Trafik. 
 

Seniorrådet mener, at det er mindst lige så vigtigt for Udvalget for 

Infrastruktur og Trafik’s arbejde, at Seniorrådet, der repræsenterer 

10.000 ældre borgere, er med i arbejdet, på lige fod med Dansk 

Cyklist Forbund, Pendlerklubben og Fredensborg Erhvervsråd. 
 

4. Økonomi 

 

Seniorrådet ønsker: 
 

At der sættes fokus på, at forebyggelse er en investering – og ikke 

en udgiftspost.  

 
5. Innovation  

 

Den offentlige transport udføres for tiden af busser og Flextur, men 

Seniorrådet forudser, at på længere sigt, når der ifølge alle beregnin-

ger bliver flere og flere ældre, der lever længere og længere, vil det 
ikke være muligt at dække de ældres behov med busser og Flextur. 

 

Seniorrådet foreslår derfor: 

 
At Byrådet allerede nu – gerne sammen med andre kommuner i 

Regionen og KL – sætter gang i innovationen, med det formål, 

at finde frem til nye transportformer, der giver en bedre udnyt-

telse end busser og taxaer gør i dag. 
 

At Byrådet undersøger muligheden for en bedre udnyttelse af 

busser og taxaer, selv om det betyder ophævelse af gamle mo-

nopoler, som tiden er løbet fra. 
 

Hvor gammelt er hyrevognsmonopolet?  

 

 

 
 

6. Kortsigtede tiltag og budgetforslag 

 

Seniorrådet foreslår for at kunne opfylde de ældres behov for udnyt-
telse af Flextur: 
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 På kort sigt: 

At bestillingstiden allerede nu nedsættes til 15 minutter i myl-

dretiden og 30 minutter uden for myldretiden  
 

At det bliver muligt at bestille ud- og hjemtur samtidigt 

 

At Flexbusserne kører hele døgnet 

 
På længere sigt: 

At betalingen for Flextur integreres med andre betalingssyste-

mer, f.eks. Rejsekortet 

 
Seniorrådet foreslår, for at Udvalget for Infrastruktur og Trafik kan 

udnytte Seniorrådets ekspertise: 

 

At Seniorrådet bliver medlem af Udvalget for Infrastruktur og 
Trafik 

 

At Byrådet lægger større vægt på lavteknologiske trafiksikker-

hedsløsninger.  (Bilag 8) 
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Bilag 5b til SR møde 8  

 

Budgetforslag 2015-2018       

 

Trafiksikkerhed – tre forslag til trafiksikkerhedsløsninger  
 

 

Indledning 
 

Seniorrådet lægger stor vægt på trafiksikre tilgængelighedsløsninger.  De 

nedenfor nævnte er i ikke-prioriteret rækkefølge. 

 

Modernisering af rådhusets hovedindgang 
 

I Danica’s tid var der kun få daglige besøgende.  I dag besøges rådhuset af 

mange borgere hver dag. De er alle aldre; nogle er dårligt gående, andre 

bruger rollator, nogle køres i kørestol og el-crossere. 
 

Det er rådhusets indgang ikke gearet til, og der er desværre sket uheld i 

mellemdøren, ligesom det for brugere med crossere ikke er muligt uden as-

sistance at komme ud af hoveddøren. 
 

Seniorrådet skal derfor foreslå,  

 

At rådhusets hovedindgang ændres/ombygges i 2015, så de besøgen-

de på rådhuset får en forbedret tilgængelighed. 
 

Nødvendig fodgængerovergang ved Louisiana 

 

Det tidligere trafiksikkerhedsudvalg foreslog, at der etableres en fodgæn-
gerovergang ved stoppestederne på Humlebæk Strandvej ud for Louisiana. 

 

En Rambøll-undersøgelse gik desværre på dette punkt imod bruger-

nes/borgernes og naboernes ønsker, og udvalget vedtog ikke at etablere en 
fodgængerovergang på dette sted. 

 

Denne beslutning ønsker Seniorrådet revurderet.  Der er på Humlebæk 

Strandvej opsat ”Din Fart”-tavler, som blinker, når der køres med en hastig-
hed, der overstiger 50 km.  Erfaringerne fra naboer og andre trafikanter vi-

ser, at hastigheden på dette sted (lige før Louisiana) for hovedparten af bili-

sterne overstiger 50 km, og det er også erfaringen, at bilisterne, når de har 

passeret ”Din Fart”-tavlen, sætter farten op, netop ud for Louisiana. Det gi-

ver farlige situationer for buspassagerer på begge sider af Humlebæk 
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Strandvej, idet det ikke er tydeligt for buspassagererne, hvordan de skal 

forholde sig, når de skal krydse Humlebæk Strandvej.  

 

Seniorrådet foreslår,  
 

At der etableres en fodgængerovergang ved de to busstoppesteder på 

Humlebæk Strandvej, og at hastigheden ved denne fodgængerover-

gang nedsættes til 30 km/time. 

 
(I Espergærde er der nu etableres 30 km’s begrænsning ved krydset Mør-

drupvej/Strandvejen/Havnevej.  Netop på dette sted har der indtil nu været 

stærk trafik og flere ulykker. De nye foranstaltninger har fået nedsat hastig-

heden væsentligt). 
 

Undgå flere ulykker i Humlebæk Bymidte vest for Humlebæk station 

 

For ca. 12 år siden blev P-pladsen mellem Louiseparken og Humlebæk Cen-
ter omlagt. Der blev dengang etableret ”fodgængerfliser” fra Brugsen til 

Louiseparken. Fodgængerfliser har samme farve som brostenene på køreba-

nen, og bilisterne har svært ved at se forskel især i mørke. 

 

Der skete således i efteråret 2013 en sen eftermiddag en alvorlig ulykke, 
hvor en ældre fodgænger blev påkørt, netop på fodgængerfliserne. 

 

Seniorrådet har i flere år påpeget, at det ikke er tilstrækkeligt med 1 række 

fodgængerfliser fra Centret til Louiseparken, hvor der hovedsageligt bor æl-
dre borgere.  

 

Seniorrådet foreslår, at der: 

 
a) Etableres fodgængerfliser fra Irma (udkørslen fra Centret) til Louise-

parken i lighed med de ovennævnte fliser fra Brugsen 

 

b) Etableres en form for belysning i selve kørebanen (omkring fodgæn-
gerfliserne), så fodgængerflisefelterne bliver synlige for bilisterne. 
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Bilag 6 til SR møde 8 

 
 
Til: Fritids- og Idrætsudvalget  
 
 
Vedrørende:  Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 10. September 2014 

 
 
Sag 14/21889 – Sundhedstjek nu og i fremtiden  
 
 
Seniorrådet har fuld forståelse for ønsket om at afvikle Sundhedsbussen og erstatte den 
med indendørs undersøgelser på biblioteker, aktivitetscentre mv., hvor der er større mulig-

hed for at nå ud til endnu flere borgere. 
 
Seniorrådet ser her en mulighed for at rekruttere flere borgere over 60 år, herunder at fo-
kusere på de grupper, som har et ringere helbred end gennemsnitsbefolkningen, samt for 
at udvide spektret ved at inddrage flere relevante fokuspunkter fra Sundhedsstyrelsens fo-
rebyggelsespakker. 
 
Derudover ser Seniorrådet mulighed for at medtage andre vigtige områder som f.eks. Ba-
lancetjek ved faldforebyggelseskonsulenten og Medicintjek ved en farmaceut fra det lokale 
apotek. 
 
 
SR2014 – Kommentarer Sag 14/21889 – Sundhedstjek nu og i fremtiden  


