
Referat møde 6 – 2016

fredag den 3. juni 2016

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

Gæst: Leder af Benediktehjemmet Kirsten Almdal. Referat af besøget

D a g s o r d e n

0. Referent

Anette Lewinsky

1. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Referat

Godkendelse af referat af møde 5-2016.
Referat: Møde 5
Referat: Økonomidirektør Mads Toftegaard
Begge referater godkendt.

3. TEMA: Ældrepolitik, Byråd og Politik

3.1 Dagsordener for Byråd og økonomiudvalg.
Ingen bemærkninger.

3.2 Andet

1

http://fredensborg.seniorraad.dk/doc/2016/jun/KAlmdal-6.pdf
http://fredensborg.seniorraad.dk/doc/2016/maj/Referat5-2016.pdf
http://fredensborg.seniorraad.dk/doc/2016/maj/B1-MadsToftegaard-referat.pdf
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a) Budgetopfølgning
Seniorrådet tilskrev økonomiudvalget om budgetudvikling og foreslog en ”Ældrebudget-
Støvsugerbande” med det formål at støvsuge finanslov og eksterne fonde med hen-
blik på at skaffe maksimal ekstern finansiering til drift, forsøg og udvikling(Opfølgning
på Budgetseminar 29. april 2016).

b) Frikommuneansøgninger (Ansøgning til Frikommune)
Tema 1: ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, re-
gion og kommune”.
Tema 2:”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.
Seniorrådet afventer svar fra ministeriet og følger med i, hvad der sker på området.

4. TEMA: Social– og Sundhedsområdet

4.1 Dagsordener for de politiske udvalg
Et relevant punkt på Social- og Seniorudvalgets dagsorden på juni-møde 2016 er forsla-
get til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.
Seniorrådets synspunkter til forslaget er blevet imødekommet. Derfor har SoSu-gruppen
ikke yderligere kommentarer til forslaget.
Seniorrådet var enig i SoSu-gruppens opfattelse.
Forebyggelsesrådet vil senere tage temaet op mere bredt og generelt.

4.2 Andet

a) Præsentation af vinderprojekt for det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Hum-
lebæk (præsenteret 1. juni på Humlebæk bibliotek)
Der skal nedsættes en brugergruppe, der fra midt i juni til midt i august 2016 får
til opgave at fremkomme med ønsker til indholdet på plejecentret (optioner), f.eks.
ønsker om produktionskøkken, tryghedsskabende installationer osv. osv.
SoSu-gruppen indstiller, at det bliver Finn Kamper-Jørgensen og Anders Kopping,
der kommer til at repræsentere Seniorrådet i brugergruppen.
Begge var villige til at påtage sig hvervet.
Seniorrådet fulgte indstllingen.

b) Referat fra SOSU-møde 2. juni
Udover punkterne om det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk og om kva-
litetsstandard for hjemmebesøg, jf. punkt 4 2 a og punkt 4.1, behandledes følgende:
Faste læger på plejehjem.
Orientering fra Ældreministeriet om, at det nu bliver muligt at indføre fast tilknyttede
plejehjemslæger. Den enkelte beboer kan fortsat vælge at beholde egen læge.
SoSu-gruppen følger ordningens fremtid i Fredensborg Kommune.

5. TEMA: Teknik, Transport og Tilgængelighed

5.1 Dagsordener for de politiske udvalg.
Ingen bemærkninger til punkter på Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. Juni
2016
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5.2 Andet.

a) I referatet af PMK mødet 1.juni 2016, sag 125, indstilles det, at renovering af
hovedindgangen til rådhuset gøres mere handicapvenlig.
Et punkt, som Seniorrådet længe har fremsat ønske om blev ordnet.

b) De i 2015 tilbageholdte anlægsmidler til renovering af busstoppesteder og læ-
skure (se PMK referat sag 140) er nu frigivet. Renovering af de 16 mest brugte
busstoppesteder kan nu forsætte.
De fire stoppesteder på Teglgårdsvej indgår prioriteret i renoveringen.

c) PMK referat sag 126 og 127 Lokalplan
Michael Huusom har trukket sig som Seniorrådets repræsentant i følgegruppen for
det nye ”Byens Hus Kokkedal”, nu ved Egedal Medborgerhus.
Ingen andre medlemmer i Seniorrådet ønskede at påtage sig dette medlemskab.

6. TEMA: Kultur, Fritid og Idræt

6.1 Dagsordener for de politiske udvalg.
Ingen bemærkninger.

6.2 Andet.
Ingen bemærkninger.

7. TEMA: Kommunikation og IT

7.1 Dagsordener for de politiske udvalg.
Ingen bemærkninger.

7.2 Niels’ 10 minutter
Niels Søndergaard gennemgik, hvordan man finder og lægger oplysninger på Seniorrå-
dets hjemmeside.

8. 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

9. Seniorrådets Budget, Økonomi og Regnskab

9.1 Økonomisk status Regnskab forelagt, ingen bemærkninger
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9.2 Møde med Mie Gudmundsson om budgetanvendelse, herunder budgetreservation
til Seniorrådsvalget 2017
Kort status over drøftelserne præsenteret.
Meget tyder på at kommunen fra statens (blok-tilskud) modtager ca. 300.000 kr. –
SR-budgettet er på 193.000 kr. Af disse har Center for Politik og Strategi besluttet at
reservere ca 60.000 kr. til valget i 2017.
Ingen sikker konklusion endnu vedr. aktuel og fremtidig budgetanvendelse.

10. Øvrige Sager

10.1 Valgmetode for Seniorrådsvalget 2017 – og økonomiske konsekvenser Følgende
valgmetoder kan komme på tale:

1. brevinformation om valg og kandidater og brevafstemning (som i 2013)
2. digital fremgangsmåde som i pkt. 1. + alm. brev til borgere uden digital post-

kasse
3. digital information til ældre + brev til borgere uden digital postkasse samt speciel

stemmeboks ved kommunevalget i november 2017 på de officielle valgsteder.

Ifølge Mie Gudmundsson (Center for Politik og Strategi) ønsker borgmesteren en høj
valgdeltagelse – en eller anden samhandling på valgdagen til kommunalbestyrelsen kan
komme på tale.
Danske Ældreråd har for nyligt udsendt oversigt over seneste valg.
Beslutning om valgmetode udsat.

11. Diverse Møder

11.1 Forebyggelsesrådet
Udarbejdelse af handlingsplan for gigt er begyndt, Udvalget består af Finn Kamper-
Jørgensen (formand), Hans Bækvang (ældrechef), Benedicte Fenger (leder af træning),Pia
Sølbeck-Nielsen (ny sekretær for Forbebyggelsesrådet),Gitte Andersen (forløbskoordina-
tor).

11.2 Møder i Danske Ældreråd mv.

a) Nordgruppen
Hanne Vedersø, der har været leder af Nordgruppen, flytter og stopper derved i
ældrerådsarbejde. Seneste planlagte møde aflyst. Finn Kamper-Jørgensen er hendes
suppleant til Regionsrådets forretningsudvalg.
Det er aftalt, at Finn indkalder næste Nordgruppemøde

b) Regionsældrerådet
Næste møde er 1. september

11.3 Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening
KLs Ældrepolitiske konference findet sted i Kolding mandag d. 26. september. Der er
åbnet for tilmelding.
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11.4 Nyt fra Pleje- og aktivitetscentrenes beboer- og pårørenderåd.
Teknikgruppen foreslog, at Seniorrådet undersøger, om ”huslejeudgifterne….. alt inklu-
sive, altså selve driften” er ligeligt og rimeligt fordelt blandt kommunens pleje- og akti-
vitetscentre.
Her er ikke tale om de enkelte beboeres husleje, men om selve driften af centrene.
Seniorrådet tiltrådte forslaget.

11.5 Næste Seniorrådsmøde.
Mandag d. 22. August 2016. Ønske om at invitere formand for Kulturudvalget Ulla Hardy-
Hansen som gæst, da hun måtte melde afbud til i dag, samt centerchef Lise Kann eller
andre relevante personer i forhold til politisk- og økonomisk forholden sig til økonomi og
budget.

12. Andet og Eventuelt

Intet

Bilag se links under de enkelte dagordenpunkter.
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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 
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Referat af Seniorrådets møde med leder af 
Benediktehjemmet Kirsten Almdal 3. juni 2016. 

 
Efter præsentation gav Kirsten Amdal (KA) udtryk for, at hun ville støtte sit oplæg på 
de emner, Finn Kamper-Jørgensen har givet udtryk er af særlig interesse for 
seniorrådet:  
 Rolle for beboer/ pårørenderåd   
 Synspunkter på, hvad der skal til i en samlet demenspolitik – og en vurdering af, 

hvor vi er i dag, og hvad der er det vigtigste for at komme videre  
 Det ”fysisk aktive pleje hjem” 
 ”Mad” på plejehjem – og hvilken rolle, maden spiller i beboernes liv, herunder 

tiltag for de bevilgede værdighedspenge på det seneste.  
 
KA lagde op til drøftelse med Seniorrådet om de nævnte emner. Det er af stor 
betydning, at flest muligt får kendskab til, hvordan livet for beboerne i plejecentret er. 
Omkring 80 % er demente. I plejecentret gør man, hvad man kan for at skabe de 
bedst mulige forhold indenfor de ressourcer der er til rådighed. 
 
Pårørenderåd.                                                                                                              
Arbejdsgangen er blevet mere åben. Der drøftes emner, som Kirsten Almdal lægger 
op til. Det kan være temaer som mad, borger/brugerindflydelse. Rådet bliver informe-
ret om vigtige emner, og medlemmerne får medindflydelse via de ideer og planer, de 
er med til at behandle. Grethe Zøllner deltager i drøftelserne som Seniorrådets 
repræsentant i Pårørenderådet. 
KA vurderede samlet at Pårørenderådet fungerer godt 
 
Demenspolitik 
I den fysiske udformning af Benedictehjemmet har der været inddraget designere for 
at gøre det ”demens-venligt”, f.eks. med anvendelse af farver, ved genkendelighed, 
overskuelighed mv. Man har blandt andet glæde af, at dørene er blevet malet i 
forskellige farver, der bevirker, at beboerne har lettere ved at finde vej i institutionen. 
Det har givet en følelse af noget hjemligt. På udearealerne er der udarbejdet et 
haveprojekt, til en aktivitetshave/ sansehave – den anlægges i foråret 2017. 
I Benediktehjemmet søger man at opfylde behov for ”TRØST, TRYGHED og TILLID” og 
give beboerne en meningsfuld hverdag                                               
I det hele taget drager man nytte af erfaringerne fra plejehjemsturen til Holland.    
 
KA lægger vægt på at orientere sig om den handlingsplan, Ældre- og 
Sundhedsminister Sophie Løhde er ved at udarbejde. I Benediktehjemmet er man 
indstillet på at styrke den inddragende proces, så både borgerne med demens, de 
pårørende, medarbejderne og de frivillige får mulighed for at byde til med deres 
viden. Der gennemføres kompetenceudvikling af personalet. Mange frivillige er 
inddraget i aktiviteter. Asmundshøj ser ud til at blive videreført  
Der er åbnet demenscafé i Nivå. Her har borgere med demens og deres pårørende 
mulighed for at møde medarbejdere og frivillige, der har demens tæt inde på livet.  
Caféen drives af demenskoordinatorerne. Den har åbent hver anden tirsdag kl. 15- 
16,30. Adressen er Mariehuset, Marievej, Nivå. Ældrepuljen er benyttet til at åbne 
denne café.  
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Det fysisk aktive plejehjem 
I Benediktehjemmet lægger man vægt på at tilskynde beboerne til fysisk aktivitet i 
hverdagen. Der er aktiviteter som cykling og med hensyn til fysisk aktivitet får Bene-
diktehjemmet god hjælp af ca.15 frivillige fra Ældre Sagen.  
Der er rehabiliteringsaktiviteter, motion, kørestolsture, strikkeklub, Litteraturklub, 
sang og musik, samt vaffelbagning 
 
Maden 
Maden bliver bragt fra Lystholm. Man sørger man for variation ved f.eks. selv at stege 
og servere flæskesteg, frikadeller eller lignende. Der er beboerne meget glade for, 
men ressourcerne er begrænsede, så man kan ikke gøre alt det, der ville være bedst. 
 
Seniorrådet lægger vægt på, at maden bliver lavet der, hvor plejehjemsbeboerne bor. 
Der blev spurgt til anvendelse af værdipengene på maden. Også maden til 
hjemmeboende demente omtaltes. 
 
Formanden takkede for god fremlægning og drøftelse 
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21. maj 2016 

Seniorrådets kommentar til sag 123 ”Opfølgning på Budgetseminar 29. april 
– og den videre proces – møde i Økonomiudvalget 23. maj 2016 

Seniorrådet foreslår - med et glimt i øjet - at økonomiudvalget beder om, at der 
etableres en "Ældrebudget-støvsugerbande" med den opgave at sikre maksimal 
ekstern finansiering fra statslige puljer, konti og fra private fonde til drift, forsøg og 
udvikling af ældreområdet i kommunen. Kommunens fund-raiser skal også medvirke. 

Det er vor erfaring, at en aggressiv indsats på disse områder kan bibringe endog 
betydelige økonomiske midler til en kommunes virksomhed. Kommunen har allerede 
positive erfaringer med at rejse fonds finansiering 

Baggrunden for vort forslag er sagsfremstilling vedr. sag 123, hvor det bl.a. hedder 
- at der arbejdes inden for rammerne af et uændret budgetniveau 
- at der skal findes besparelse på 40 mio. kr. 
Som oplyst i sagen fik Seniorrådet en glimrende redegørelsen af Mads Toftegaard og 
Henriette Lilleør for en række overvejelser ved budgetseminaret i april 

De seneste år har vi med bekymring læst nøgletalsnotater, fulgt 
besparelsesudviklingen og kommenteret. Vi er ikke trygge ved at se tendenser til 
faldende niveauer i regnskaber og budgetter pr 65+ resp. 80+årige for ældrepleje- og 
omsorg - og udviklingen i medfinansiering af sygehusvæsenet mv er bekymrende rent 
økonomisk.  
Øget ældrebefolkning, især af meget gamle - øget sygelighed - konsekvens: øget 
efterspørgsel på behandling, pleje, genoptræning, rehabilitering, patientorienteret 
forebyggelse mv. 3 af 4 ældre lever dagligdagen med en kronisk sygdom - hver 5. 
med tre eller flere kroniske sygdomme. Presset er betydeligt og stigende. 

Nogle eksempler kan illustrere betydningen af tilførsel af nye puljer, fonde. 
Seniorrådet frarådede i 2015 besparelser på Pilebo vedr. aflastningspladser mv. 
Besparelserne blev besluttet. Da 7,4 mio. kr. værdighedspuljen blev ansøgt og nu 
frigivet genetableres aflastnings-pladserne mv 
Budgettet til udvikling af velfærdsteknologier til ældre synes opbrugt. Ansøgning til 
teknologifonde en mulighed. 
I Forebyggelsesrådet  for ældrebefolkningen identificerede vi et forebyggelsesprojekt 
ved et dagscenter, som var ufinansieret og ikke medtaget i forslag vedr. 
værdighedspuljen, der kom på politikernes bord. Vi lagde op til, at ekstern 
fondsfinansiering var en mulighed. 

Forslaget om en "Ældrebudget-støvsugerbande" vil desuden være særdeles relevant i 
forhold til en mulig forestående og perspektivrig udvikling i frikommune samarbejdet 
om "Den sunde borger - tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og 
kommune", jf sag 133 på mødet 

Med venlig hilsen 
Finn Kamper-Jørgensen 
Formand
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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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