
!   
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) 

D A G S O R D E N 

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 Seniorrå-
det involveres i det videre forløb med planlægningen af pleje- og rehabiliteringscen-
tret i Humlebæk. Endvidere vil Anders Kopping spørge Hans Bækvang, om Fredens-
borg Kommune har modtaget "Håndbog i Rehabiliteringsforløb " fra Sundhedsstyrel-
sen (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 Sundheds-
styrelsens tilbud. 

b) Forebyggende hjemmebesøg efter ny lov.  
Loven trådte i kraft den 1. april 2016, og kommunen skal vedtage en ny kvali-
tetsstandard. 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 Pleje- 
og 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 projek-
terne 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 Kamper-
Jørgensen, 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 Social- 
og 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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Referat af Seniorrådets møde med direktør Mads Toftegaard 
og økonomichef Henriette Lilleør 9. maj 2016 

 
Præsentationen fra Mads Toftegaard og Henriette Lilleør og drøftelsen undervejs var 
koncentreret om opfølgning på Byrådets 1. budgetseminar, april 2016 og temaerne 
var 
 Kernevelfærd 
 1. budgetvurdring 
 Frikommune 
 
Kernevelfærd 
På baggrund af oplæg fra direktøren fra KORA (Kommunernes og Regionernes 
Analyseinstitut) og oplæg fra flere byrådsmedlemmer drøftedes kernevelfærds 
begrebet. Drøftelsen mundede ikke ud i enighed i Byrådet – men eksemplificerede 
forskellige opfattelser af begrebet, f.eks. 
- Er kernevelfærd netop det, det enkelte parti lægger vægt på ? 
- Er pensionistskovtur et eksempel på kernevelfærd ? 
- ER kernevelfærd det, der prioriteres ved konkrete budgetbeslutninger ? 
- Hvis kernevelfærd er i centrum, er der så også velfærd i periferierne, der ikke er 
kernevelfærd ? 
Fra Seniorrådets side henviste man til de SR-bidrag, der var givet til revision af det 
ældrepolitiske dokument 
 
1. budgetvurdering 
Der var udarbejdet materiale til budgetseminaret, som nu også er offentliggjort på 
kommunens hjemmeside, herunder nøgletalsnotater. Samlet budget på omkring 
2.400 mio. kr 
Budgettets indtægtside afventer aftalen mellem Regering og KL – der er på 
nuværende tidspunkt mange ukendte forhold. 
Regnskab 2015 har været udgangspunkt for drøftelse af udgiftssiden. 
Af særlige udfordringer nævntes: 
- der skal findes besparelser for ca 40 mio kr i 2016 
- der forventes stigende udgifter på ældreområdet, , til flygtninge og beskæftigelse 
- på handicapområdet foreligger der en handleplan, der skal gennemføres 
- opgaveglidning sygehus-kommune medfører øget udgiftspres 
Desuden skal der nybygges Pleje-rehabiliteringscenter i Humlebæk, hvor forskellige 
supplerende økonomiske valg ikke er på plads endnu. 
Fredensborg kommune har på nogle områder ”pæne ældretal” ved sammenligning til 
andre kommuner – hurtigere til at visitere til plejehjem, - der visiteres flere 
hjemmehjælps timer 
 
Fra Seniorrådets side spurgtes om 2016 budget ville blive genåbnet med eventuelle 
nye besparelser. Svar: Det kan ikke udelukkes 
Desuden spurgtes til det realistiske i at fastholde et flerårsbudget til aktivitetsbestemt 
medfinansiering af sygehusvæsenet. Svar: Det er planen,- der ligger kompleks 
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budgetteknik bag overvejelserne bl.a. med særlig statslig økonomisk mellemkomst 
ved afvigelser 
Der spurgtes også til den betydning, den statslige fjernelse af det såkaldte 
omprioriteringsbidrag vil få for ældreområdet. Svar: Indtægtssiden er ikke kendt 
endnu, værdigheds millionerne til kommunen -  7,4 mio kr.  – kan disponeres og er 
søgt 
Der blev også spurgt til, hvad staten formidler af økonomi til Seniorråds-området. 
Svar: Seniorrådet har fået tildelt et budget af kommunen 
 
Seniorrådet anmodede om at få en trykt udgave af budgetmaterialet. Senere under 
mødet omdeltes nøgletalsnotater mv til de tilstedeværende 
 
Frikommune 
Økonomiudvalg og Byråd skal snart forholde sig til videreførelsen af kommunen som 
frikommune. 
Der er udarbejdet to projekter: 
 
Tema 1: Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region 
og kommune 
Tema 2: én plan for en sammenhængende indsats - Sammen med borgeren 
 
Der er tale om Nordsjællandske kommuner, der pr. 1. juni søger sammen – lidt 
forskellig kommunedeltagelse i de to temaer. 
 
 
Formanden takkede for god fremlægning og drøftelse 



Møde i SOSU-gruppen fredag d. 6. maj kl. 09.30 – 11.30 LUTTEN. 
 

Deltagere: Anders K., Finn K.-J., Jørgen S., Niels S., Helle L. 
 

Referat: 
 

1. Siden sidst  
Kort opsummering af hændelssforløbet i forbindelse med Økonomiudvalgets vedtagelse 
af lokalplanen for etablering af Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd. 
Orientering om kontakten mellem Mads Toftegaard, Anders Kopping og Finn Kamper-
Jørgensen i forb. med økonomiudvalgsmødet for afklaring af Seniorrådets holdning. 

2. Høring om lokalplan for det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk 
Syd. Skal vi indsende yderligere høringssvar?  
Efter Byrådets vedtagelse af lokalplanen, er der en efterfølgende lovbestemt høring. 
Der er enighed i SOSU-gruppen om, at Seniorrådets holdninger i tilstrækkelig grad 
allerede er fremsendt. Ifølge Jørgen S., er der nedsat en gruppe med diverse politikere, 
som skal kulegrave de indkomne forslag fra boligselskaberne og forberede udpegning af 
det boligselskab, som skal stå for byggeriet. Seniorrådet er ikke informeret om dette og 
er i øvrigt ikke inviteret med til den proces. Hans Bækvang fortalte på seniorrådsmødet 
d. 11. april, at repræsentanter fra Seniorrådet i august vil blive inviteret til at deltage i 
den videre planlægningsproces. SOSU-gruppen er usikker på, hvem, der er involveret i 
”den politiske gruppe”, samt gruppens beføjelser, samt hvem der kommer til at deltage 
i processen fra august og denne gruppen beføjelser. Anders kontakter Hans Bækvang 
for at få afklaret disse spørgsmål. Det kan evt. komme på tale at Seniorrådet bør 
henvende sig til ”den politiske gruppe” for endnu en gang at fremføre Seniorrådets 
holdninger. 

3. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.   
Et udkast til revideret kvalitetsstandard er udsendt til Forebyggelsesrådet til mail-
udtalelse. SOSU-gruppen konkluderer, at Seniorrådet tilsyneladende først høres i 
forbindelse med standardens vedtagelse i Social- og Seniorudvalget. Hvorfor nu det?? 
Anders kontakter Hans Bækvang for at få dette afklaret. 
Gruppen er meget kritisk overfor det fremlagte forslag. Bl.a. er ordet ”forebygge” ikke 
nævnt i formålet med besøget, og der opereres med ”udelukkelseskriterier” som 
betegnelse for de borgere, der ikke er omfattet. Det ord er upassende. Det er i øvrigt 
meget utilfredsstillende at borgere, som modtager praktisk hjælp samt borgere, som er 
tilknyttet er daghjem, IKKE planlægges at være omfattet af ordningen. 

4. Eventuelle punkter på Social- og Seniorudvalgets dagsorden, som vi bør udtale 
os om.  
Der er ikke på dagsordenen punkter, som vi bør udtale os om. 

5. Orientering fra Forebyggelsesrådet  
Finn orienterede kort om en pjece, der er på vej fra Forebyggelsesrådet, hvori borgerne 
vejledes i at orientere sig i de aktiviteter (både kommunale og ikke-kommunale), der 
bredt i kommunen er til ældre borgere. 

6. Eventuelt  
Anders orienerede om, at det på ét af seminarerne på Nyborg Strand blev orienteret 
om, at Sundhedsstyrelsen i april har udsendt en ikke-bindende vejledning til 
kommunerne med beskrivelse af en forskningsbaseret god metode til proces omkring 
rehabilitering af ældre borgere med fysiske og/eller kognitive udfordringer. Der er 
samtidig tilbud om gratis efteruddannelse til kommunerne. Anders kontakter Hans 
Bækvang for at høre om hans/kommunens modtagelse af materialet fra 
Sundhedsstyrelsen. 

 
 
Mødet slut kl. 11.35 
Referent: Anders K. 
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17. maj 2016 
 
 
 
 
 
Til chef for Ældre og Handicap, Hans Bækvang 
 
 
Seniorrådets synspunkter til det foreliggende forslag til kvalitetsstandard for 
forebyggende hjemmebesøg. 
 
 

 Der bør i afsnittet med ”Hvad er formålet med besøget” i det mindste benyttes 
ordet ”forebygge” i teksten i spalte 2. Der bør være en første ”pind” med f.eks. 
ordlyden: ”Forebygge sygdom og funktionsnedsættelse hos borgerne”. 

 
 I afsnittet med ”Hvem er målgruppen”, bør det tydeligt fremgå, at listen ikke er 

udtømmende. Linien ”Det kan dreje sig om” bør derfør ændres til f.eks.: ”Det 
drejer sig bl.a. om”.  

 
 Seniorrådet har noteret sig lovens betragtninger om særlige risikogrupper 

blandt borgere i 65 – 79-års alderen. Der bør i de kommende år gøres en særlig 
indsats for at afdække hvem disse borgere er, og få fagpersonalet og eksterne 
aktører til at henvise og få pårørende og borgerne selv gjort opmærksomme på 
muligheden for at få hjemmebesøg. 

 
 Afsnittet ”Udelukkelseskriterier” bør helt udgå. Ordet ”Udelukkelse” bør ikke 

anvendes. Hvis grupper af borgere evt. ikke skulle omfattes af de forebyggende 
hjemmebesøg, kunne i stedet anvendes ord som ”undtagelse” eller ”ikke 
omfattet”. Men Seniorrådet mener dog, at det i 2. afsnit fint fremgår, hvilke 
borgere, der er omfattet, nemlig ”Alle borgere, der er fyldt 75 år og bor i eget 
hjem”. Dette bør fastholdes, så borgere, der modtager hjælp og borgere, der er 
tilknyttet et daghjem, bør ikke ”udelukkes”, men må omfattes af besøgene, 
som det fremgår af 1. pind i andet afsnit. 

 
 
 
 
På Seniorrådets vegne 
 
 
Anders Kopping 
Fm. for Seniorrådets SOSU-gruppe 
 
 



Høringspligt af Seniorråd. 

Ad punkt 10 1, i Seniorrådets dagsorden for den 9.5.16, Øvrige specifikke sager.                                          I 
Seniorrådet drøftedes spørgsmålet, om hvilke myndigheder, foreninger og lignende kommunens hø-
ringspligt omfatter. Spørgsmålet var blandt andet, om høringspligten omfatter Danske Handicaporga-
nisationer, Fredensborg, og Ældresagen.                                                                                                                  
Grethe Troensegaard bemærkede, at høringspligten omfatter Danske Handicaporganisationer, Fredens-
borg, og henviste til, at tidligere leder, Lola Hollesen, gentagne gange har afgivet høringssvar til kommunen, 
især til det Social- Seniorrådudvalgets dagsordener.                                                                                               
Anette Lewinsky påtog sig at undersøge spørgsmålet og forelægge det for kommunens jurist. 

Om Ældre/ Seniorråd.                                                                                                                                                 
Ældrerådets medlemmer er valgt ved direkte valg.                                                                                                          
I § 30 i Retssikkerhedsloven hedder det bl.a.: " Kommunalbestyrelsen nedsætter et ældreråd.  Ældrerådet 
rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og 
kommunalbestyrelsen, der vedrører de ældre.                                                                                                                     
stk.2. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle spørgsmål, der vedrører de ældre." 

Om Handicapråd.                                                                                                                                                   
Handicaprådets medlemmer består for halvdelens vedkommende af medlemmer af kommunalbestyrelsen 
og for den anden halvdels vedkommende af medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, for 
fredensborgs vedkommende af DH- Fredensborg.                                                                                                                    
I § 37 a Retssikkerhedsloven hedder det bl.a.:                                                                                        " 
Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådt rådgiver kommunalbestyrelsen i handi-
cappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpoli-
tiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.                                                                                      
Stk. 2 Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med 
handicap."                                                                                                                                                                        
Danske Handicaporganisationer.                                                                                                                               
DH´s afdelinger er et lokalt samarbejdsorgan for DH´s medlemsorganisationer. En afdeling dækker som 
udgangspunkt en kommune. Afdelingens formål er at formidle samarbejdet mellem DH´s medlemsorga-
nisationer på lokalt plan i arbejder  for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved 
medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk l. lign. funktionsnedsættelse.                                                         
Ikke lovbestemt høringskrav. DH er repræsenteret i Handicapråd. DH kan imidlertid lige som alle andre 
udnytte sin ret til at afgive udtalelser til kommunale instanser m.fl.                                                         
ÆldreSagen                                                                                                                                                                                  
Der er ikke lovbestemt høringskrav vedrørende andre ældre- eller handicappolitiske organer.             
ÆldreSagen bliver imidlertid jævnligt hørt af lovgiver og af kommunalbestyrelser om ældrepolitiske 
spørgsmål som f.eks. værdighedsspørgsmål .                                                                                                          
Konklusion: Den lovbestemte høringspligt omfatter Seniorrråd og Handicapråd, men ikke DH eller Ældre-
sagen.                                                                                                                                                                                    
10.5.16. Forelagt for jurist Karen Svane Fredensborg Kommune. Enig i konklusion. Indforstået med, at jeg 
refererer hendes enighed til SR´t. 

10.5.16 Anette Lewinsky 
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8.  Godkendelse af dagsorden 
 

Sagsnummer:    Sagsansvarlig: CATS 
 
 
Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 20-04-2016:   

Fraværende: Lis Kofoed, Jørgen Simonsen 
 
Dagsorden godkendt. 
Forebyggelsesrådet værdsætter den nye tilrettelæggelse af arbejdsgange, 
bl.a. udformning af dagsorden og referat. 
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9.  Orientering om ændringer i rådets 
sammensætning og rammer for 
sekretariatsbetjening 

 
Sagsnummer: 16/9945   Sagsansvarlig: HBAEK 
 
 
Beslutningstema: 

  
Orientering om ændring i administrationens repræsentation i 
Forebyggelsesrådet samt rådets budget og rammer for sekretariats bistand. 
 

Sagsfremstilling 
og økonomi: 

  

Administrativ repræsentation 
Der er pr. 1. februar 2016 ændret i kommunens administrative struktur, som 
medfører følgende konsekvensrettelse i repræsentationen i 
Forebyggelsesrådet. 
  
Centerchef Marianne Ingeholm Larsen har fået nye ressortområde og 
udtræder af rådet. 
Ny repræsentant fra Center for Læring, Fritid og Sundhed bliver 
udviklingskonsulent Charlotte Knudsen. 
  
Sekretariatsbetjeningen flyttes til Center for Ældre og Handicap og vil blive 
varetaget af Centerchef Hans Bækvang samt udviklingskonsulent Merete 
Becker. 
  
Dagcenterleder Trine Zørn fortsætter i rådet. 
  
  
Budget 2016 
  
Der er afsat kr. 203.000 i 2016 budgettet til rådets arbejde. Jf. kommissoriet 
(bilag) er der afsat 150.000 til sekretariatsbetjening. De øvrige midler kan 
anvendes efter rådets beslutning. 
  
Sekretariatsbetjening 
  
Sekretariatsbetjeningen består af følgende elementer: 
  

 Formøde med formand samt mødeforberedelse 
 Dagsordensudarbejdelse 
 Mødedeltagelse 
 Planlægning af temamøder med eksterne deltagere 
 Deltagelse i arbejdsgrupper  
 Forberedelse af faglige mødeoplæg  
 Faglig opfølgning på rådets beslutninger  

  
Hertil kommer diverse ad hoc opgaver. 
 

Kompetence:   Forebyggelsesrådet 
 

Bilag:     1) Kommissorium (47823/16)  
   

Indstilling: 
  1. At orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 20-04-2016:   

Fraværende: Lis Kofoed, Jørgen Simonsen 
 
Orienteringen taget til efterretning 
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10.  Beretning og prioriteret handleplan for de 
næste 2 år 

 
Sagsnummer: 16/9945   Sagsansvarlig: HBAEK 
 
 
Beslutningstema:   Kommentering af beretning for Forebyggelsesrådets arbejde de første 2 år. 

 
Sagsfremstilling 
og økonomi: 

  

Udkast til beretning blev fremsendt med dagsordenen til Forebyggelsesrådets 
møde den 8. marts 2016. 
Ved mødet vedtog Forebyggelsesrådet temaer for de kommende 2 år: 
Det vil Forebyggelsesrådet arbejde med de næste to år 

1-    Forebyggende hjemmebesøg (ny lov) 
2-    Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer: Anbefalinger for 

kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom 
(udgives foråret 2016) 

3-    Mental sundhed 
4-    Mad og ernæring 
5-    Øvrige nationale retningslinjer og nye ideer 

  
  

Forebyggelsesrådet valgte fra starten at prioritere udvikling af indsats 
vedr. fysisk aktivitet, med baggrund i kendt viden om sammenhæng  
til forebyggelse af sygdom og til at kunne opretholde et godt ældreliv 
trods sygdom.  
I beretningsperioden er der endvidere taget hul på temaet mental 
sundhed og trivsel. 

  
Formanden har omskrevet beretningen, så der nu foreligger et nyt udkast. 
Beretningen bliver gennemgået af formanden på mødet. 
 

Kompetence:   Forebyggelsesrådet 
 

Kommunikation:   Beretningen bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside 
 

Bilag:  
   
1) Udvidet og revideret udkast til beretning 2014-2015 - Beretning 2014-

2015 (2) Forbråd.pdf (51701/16)  
   

Elektroniske 
bilag:   

1)    Udkast til Beretning for 2014 – 2015  
 

Indstilling: 
  

1. At rådet kommenterer beretningen. 

 
Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 20-04-2016: 

  

Fraværende: Lis Kofoed, Jørgen Simonsen 
 
Beretningen er sprogligt godkendt. Der skal arbejdes med layout. 
Beretningen sendes til orientering i Social- og Seniorudvalget.  
Hans Bækvang undersøger med Politik og Strategi om beretningen skal til 
orientering i Byrådet. 
Beretningen formidles bredt, bla. til Konference om Forebyggelse i Aalborg 
den 12. og 13. maj 2016. 
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11.  Videreudvikling af temaet mental sundhed 
 

Sagsnummer: 16/9945   Sagsansvarlig: HBAEK 
 
 
Beslutningstema:   Mental Sundhed. Hvordan vil rådet arbejde videre med temaet? 

 
Sagsfremstilling 
og økonomi: 

  

Forebyggelsesrådet afholdt temamøde om Ældres mentale sundhed og trivsel 
den 28. oktober 2015. Ekstern oplægsholder var Gert Jessen, cand.phil., 
direktør og faglig konsulent i GJ Consult, som er en faglig kapacitet inden for 
området psykisk mistrivsel og ensomhed. 
  
Af referatet fremgår det, at der på temamødet blev fremstillet forskellige 
indsatser som Forebyggelsesrådet kan se nærmere på.  
  
Referatet er vedlagt som bilag.  
 

Kompetence:   Forebyggelsesrådet 
 

Bilag:  
   
1) Forebyggelsesrådet - Referat+28.+oktober+2015 (1) (1).pdf (49273/16)  
2) - Notat mental sundhed forebyggelsesrådet.pdf (51928/16)  
   

Elektroniske 
bilag:   

1)    Referat fra Forebyggelsesrådets møde den 28. oktober 2015 
 

Indstilling: 

  
1. At Forebyggelsesrådet drøfter, hvordan den videre udvikling af temaet 

skal foregå. 

 
Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 20-04-2016: 

  

Fraværende: Lis Kofoed, Jørgen Simonsen 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Henrik Nielsen, Charlotte Knudsen, 
Merete Becker og invitation til Frivilligcenter. 
Arbejdsgruppen ser på anbefalinger fra Forebyggelsespakken Mental 
Trivsel og beskriver 3 anbefalinger til det videre arbejde. 
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12.  Opfølgning på handlingsplan for fysisk 
aktivitet 

 
Sagsnummer: 16/9945   Sagsansvarlig: HBAEK 
 
 
Beslutningstema: 

  
Forebyggelsesrådet orienteres om aktuel status på handlingsplan for fysisk 
aktivitet. 
 

Sagsfremstilling 
og økonomi: 

  

Der er udarbejdet en aktuel status på handlingsplan for fysisk aktivitet, som 
det fremgår af bilag. 
  
De væsentligste indsatser i de kommende måneder vil være udarbejdelse af 
en handlingsplan for borgere med gigt. Social- og Seniorudvalget har 
prioriteret kr. 125.000 hver af de næste to år af værdighedsmidlerne til 
formålet. 
  
Derudover en pjece om muligheder for fysisk aktivitet til uddeling hos de 
praktiserende læger. 
 

Kompetence:   Forebyggelsesrådet 
 

Bilag:     1) Status for implementering af indsatser pr 20 april 2016.docx (50985/16)  
   

Indstilling: 
  

1. At orienteringen tages til efterretning 

 
Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 20-04-2016:   

Fraværende: Lis Kofoed, Jørgen Simonsen 
 
Handlingsplanen  
Der indkaldes til første møde i arbejdsgruppen vedr. gigthandlingsplan.  
Pjecen færdiggøres efter kortlægning til hjemmesiden er færdiggjort. 
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13.  Orientering om ændring af loven vedr. 
forebyggende hjemmebesøg 

 
Sagsnummer: 16/9945   Sagsansvarlig: HBAEK 
 
 
Beslutningstema:   Orientering om ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg 

 
Sagsfremstilling 
og økonomi: 

  

Folketinget har vedtaget en ændring af loven vedrørende forebyggende 
hjemmebesøg til ældre. 
  
De væsentligste ændringer er at der kan tilbydes kollektive arrangementer, 
som alternativ til besøg i borgerens hjem, samt at der skal tilbydes 
forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i 
særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. 
  
I forbindelse med tilrettelæggelse og organisering af 
de forebyggende hjemmebesøg efter lovens § 79 a, stk. 1-5, 
bør kommunalbestyrelsen sammentænke ordningen med øvrige 
relevante forebyggelsestiltag, herunder blandt andet forebyggelsesindsatser 
efter sundhedsloven. 
  
  
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde andre 
former for forebyggende indsatser, som alternativ til det individuelle 
besøg i borgerens eget hjem, jf. lovens § 79 a, stk. 
1-5, herunder tilbyde et eller flere kollektive arrangementer i 
stedet for et individuelt besøg i borgerens hjem. 
§ 2. Hvis en borger ikke ønsker at deltage i et tilbud efter 
§ 1, stk. 2, skal borgeren i stedet tilbydes et individuelt besøg 
i hjemmet, jf. lovens § 79 a, stk. 1-5. 
§ 3.  
  
Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde 
en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 
efter lovens § 79 a. 
Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation 
til borgerne om formålet med samt indholdet i 
Et forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden skal indeholde 
en beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen 
tilrettelægger ordningen, herunder beskrivelse af eventuelle 
andre former for forebyggende indsatser, som kommunalbestyrelsen 
tilbyder som alternativ til et individuelt hjemmebesøg. 
  
Ændringen træder i kraft 1. april. 
  
  
Social- og Seniorudvalget forelægges forslag til ny kvalitetsstandard på 
mødet i juni, således at ændringerne kan iværksættes efter sommerferien. 
  
Kvalitetsstandarden sendes i skriftlig høring i Forebyggelsesrådet parallelt 
med udsendelse til SSU 
  
  
Forebyggelsesrådet forelægges standard og en status på de første erfaringer 
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på mødet i november. 
 

Kompetence:   Forebyggelsesrådet 
 

Bilag:  

   
1) Bekendtgørelse om til (51004/16)  
2) Lovforslaget (målretn (51003/16)  
3) Orienteringsbrev til (51002/16)  
   

Indstilling: 
  

1. At orienteringen tages til efterretning 

 
Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 20-04-2016:   

Fraværende: Lis Kofoed, Jørgen Simonsen 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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14.  Forebyggelsestemaet i Ulighed i sundhed 
 

Sagsnummer: 16/6858   Sagsansvarlig: MTM 
 
 
Beslutningstema:   Oversigtlig drøftelse samt arbejdsplan. 

 
Sagsfremstilling 
og økonomi: 

  

Sundhedsstyrelsen udgav i 2011 rapporten ”Social ulighed i sundhed – hvad 
kan kommunen gøre”.  
  
Med udgangspunkt i temaet ”social ulighed i sundhed” ønskes en drøftelse 
af, hvordan Forebyggelsesrådet kan arbejde hermed. I vedlagte bilag 
introduceres tænkningen vedrørende lighed/ulighed i sundhed sammen med 
forklaringsmodeller for hvorfor ulighed opstår, udvikles og fastholdes på 
Sundhedsområdet 
  
I Sundhedsstyrelsens rapport gennemgås ulighed i sundheden relativt bredt 
og generelt og uden specifikt at behandle ældregruppen. Rapporten giver 
generelle anbefalinger til inspiration for Forebyggelsesrådet. 
  
En forståelse for den sociale ulighed i sundhed er en forudsætning for at 
besluttede initiativer rammer de grupper, hvor behovet er størst. 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som også skal drøftes i 
Forebyggelsesrådet indeholder ofte bemærkninger om social ulighed i 
sundhed.  
  
Som introduktion til Forebyggelsesrådets drøftelse vil der blive vist en kort 
video fra Sundhedsstyrelsens rapport suppleret med et indledende oplæg fra 
formanden som afsæt for drøftelsen af hvordan denne vinkel på 
forebyggelsesarbejdet kan indgå i forebyggelsesrådets videre arbejde. 
 

Kompetence:   Forbyggelsesrådet. 
 

Bilag:     1) Notat samlet Social ulighed FR møde marts 2016 + tabel.pdf (33930/16)  
   

Indstilling: 
  
At forebyggelsesrådet drøfter temaet ”social ulighed i sundhed” 
At det besluttes, hvorledes dette tema skal indgå i rådets videre arbejde. 
 

Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 08-03-2016:   

Fraværende: Helle Lassen, Trine Zørn 
 
Punktet udsat til næste møde 
 

Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 20-04-2016: 

  

Fraværende: Lis Kofoed, Jørgen Simonsen 
 
Ulighed i sundhed indtænkes i gigthandlingsplanen fra handlingsplan for 
fysisk aktivitet. 
Ulighed i sundhed indtænkes i forebyggende hjemmebesøg. 
  
De gratis Lær at takle..kurser understøtter lighed i sundhed. 
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15.  Kommende møder 
 

Sagsnummer: 16/9945   Sagsansvarlig: HBAEK 
 
 
Beslutningstema:   At Forebyggelsesrådet beslutter datoer for 3. og 4. møde i 2016. 

 
Sagsfremstilling 
og økonomi: 

  

Sekretariatet foreslår følgende dato og tid: 

1. Onsdag den 31. august kl. 13 – 16 
2. Tirsdag den 25. oktober kl. 13 - 16 

 
Kompetence:   Forebyggelsesrådet 

 
Indstilling: 

  
1. At rådet vedtager de foreslåede mødetidspunkter. 

 
Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 20-04-2016:   

Fraværende: Lis Kofoed, Jørgen Simonsen 
 
De foreslåede mødedatoer er vedtaget. 
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16.  Orientering 
 

Sagsnummer: 16/9945   Sagsansvarlig: HBAEK 
 
 
Beslutningstema:   Gensidig orientering om emner, som er relevante i forhold til forebyggelse. 

 
Kompetence:   Forebyggelsesrådet. 

 
Indstilling: 

  
1. At orienteringerne tages til efterretning. 

 
Beslutning i 
Forebyggelsesrådet 
den 20-04-2016: 

  

Fraværende: Lis Kofoed, Jørgen Simonsen 
 
Invitation til 2 konferencer. 
  
De nye seniorer – de kan, de vil, men hvem er de. Foregår i Hillerød 6. juni 
kl. 18 – 22. 
Sport 60+ festival d. 17. september i Helsinge Hallerne. 
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Bilagsoversigt 
 
9.  Orientering om ændringer i rådets sammensætning og rammer for 

sekretariatsbetjening 
   1.  Kommissorium (47823/16)  

 

 
10.  Beretning og prioriteret handleplan for de næste 2 år 

   1.  Udvidet og revideret udkast til beretning 2014-2015 - Beretning 2014-2015 (2) 
Forbråd.pdf (51701/16)  

 

 
11.  Videreudvikling af temaet mental sundhed 

   1.  Forebyggelsesrådet - Referat+28.+oktober+2015 (1) (1).pdf (49273/16)  
2.  - Notat mental sundhed forebyggelsesrådet.pdf (51928/16)  
 

 
12.  Opfølgning på handlingsplan for fysisk aktivitet 
   1.  Status for implementering af indsatser pr 20 april 2016.docx (50985/16)  

 

 
13.  Orientering om ændring af loven vedr. forebyggende hjemmebesøg 

   
1.  Bekendtgørelse om til (51004/16)  
2.  Lovforslaget (målretn (51003/16)  
3.  Orienteringsbrev til (51002/16)  
 

 
14.  Forebyggelsestemaet i Ulighed i sundhed 
   1.  Notat samlet Social ulighed FR møde marts 2016 + tabel.pdf (33930/16)  
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Underskrifter 
 
 

 
Finn Kamper-Jørgensen 

 
 

Lis Kofoed 

 
 

Henrik Nielsen 
 

  
 

Helle Lassen 

 
 

Jørgen Simonsen 
 

 
  


