
 

 

 

R e f e r a t 

Seniorrådet møde 01/2019 

onsdag den 16. januar 2019, kl 13:00 - 16:30 
i Kontrabassen 

Til stede: Michael Huusom, Lisbeth Knudsen, Anette Lewinsky, Niels Søndergaard, Niels Mehnke, 

Jørgen Simonsen, Grethe Troensegaard, Finn Kamper-Jørgensen og Bjørn Helstrup. 
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Appendiks 

Bilag: se (blå)links under de enkelte dagordenspunkter. 

EU’s GDPR persondataforordning – som trådte i kraft den 25. maj 2017 her i Danmark – fordrer at 
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personer, som nævnes i offentlige elektroniske dokumenter skal give deres tilsagn til omtalen. 

Seniorrådet har bedt personer, som ikke er ansat i Fredensborg Kommune eller er medlemmer af 

Seniorrådet, og som er nævnt i dette referat, om tilladelse. 
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1 Referent.  Grethe Troensegaard blev valg som referent. 

2 Dagsorden 
Godkendt med følgende tilføjelser / justeringer: 

3 Referat(er) 
Referatet fra møde nummer 13 (5. december 2018) blev godkendt uden bemærkninger og er 

placeret på hjemmesiden. 

4 Fremadrettet samarbejde i Seniorrådet 
 

  Formanden fremlagde sit udkast til fremtidigt samarbejde i Seniorrådet. Der var   

 almindelig enighed om, at samarbejdet i Seniorrådet har første prioritet. 

  Valg af næstformand og kasserer. 

  Det vedtoges indtil videre ikke at udpege en næstformand i Seniorrådet.  Niels Søndergaard 

 indvilgede i at fortsætte som kasserer 

  Lønkompensation for rådets medlemmer. 

  Niels Søndergaard redegjorde for muligheder. Spørgsmålet er ikke aktuelt. 

  Seniorrådet -  Alment nyhedsbrev.  Det vedtoges at arbejde med to nyhedsbreve: 

  a) Alment nyhedsbrev 

  b) Nyhedsbrev om Seniorboliger 

  Formanden opfordrede alle medlemmer til at komme med input til det første almene nyhedsbrev. 

 

5 Social- og sundhedsområdet 

5.1 Dagsordener for de politiske udvalg 

Vedrørende Social- og Seniorudvalgets dagsorden til den 14. Januar 2019 : 

Ad punkt 4 kvalitetsstandard for midlertidige ophold. Af administrationens redegørelse fremgår det, 

at kvalitetsstandarden alene vedrører midlertidige ophold henvist efter Serviceloven. Den tidligere 

henvisning til Sundhedsloven § 140 bortfalder derfor. For midlertidige ophold henvist efter 

Serviceloven opkræves der således betaling for kost og rengøringsartikler med 155 kr. pr. døgn. 

Det fremgår, at akutpladser, der kræver lægehenvisning, p.t. ikke findes i Fredensborg Kommune, 

og at præcisering af lovgivningen med klar sondring mellem midlertidige ophold efter 

Sundhedsloven og efter Serviceloven afventer den nye sundhedsreform.  

 

Seniorrådet, der i december 2018 gjorde opmærksom på, at kvalitetsstandardens henvisning til 

Sundhedsloven burde bortfalde, har på det foreliggende ingen bemærkninger til sagen. 

https://fredensborg.seniorraad.dk/doc/2018/dec/SR-referat1813.pdf
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Ad punkt 5, portionsstørrelser på aktivitets- og dagcentre samt daghjem. 

Lisbeth Knudsen og Grethe Troensegaard havde bedt om foretræde for udvalget. Ændringen af 

madlevering har givet anledning til heftig debat i de lokale medier.  

 

 

Det er positivt, at Social-. og Seniorudvalget nu har godkendt, at der kan serveres halve portioner i 

caféerne, samt at lokale ordninger på enkelte plejecentre skal rulles tilbage. Det fremgår af 

debatten, at det er en fejl, at hverken Social- og Seniorudvalget eller Seniorrådet har været 

hørt/orienteret om ændringerne, der trådte i kraft 1. januar 2019.  

5.2 Sundhedsaftale 2019 - 2023 - høring 

Udkast til sundhedsaftale – sendt i høring fra regionens sundhedskoordinationsudvalg – skal 

behandles af Byrådet. Det omhandler bl.a. den fremtidige, samlede sundhedsindsats for ældre med 

kronisk sygdom.  Finn Kamper redegjorde for de fremtidige aftaler inden for sundhedsområdet. 

Kræft- og hjertesygdomme prioriteres højt.  Det drejer sig også om a) kvalitet, b) nærhed og 

effektiv ressource-udnyttelse. 

 

Regionsældrerådets forretningsudvalg har indarbejdet de med rødt anførte ændringsforslag. 

Det foreslås, at Seniorrådet lægger dette til grund for sin ytring overfor Byrådet. Udkast til 

høringssvar 
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6 Teknik- og boliggruppen 

  Formanden omtalte Borgernes Møde, som må betragtes som en ubetinget succes. 

  Det var et problem, at der for visse bofællesskaber er en aldersgrænse på 70 år. Det vil formanden 

 råde bod på ved at skrive indlæg om problematikken. 

  Teknik- og boliggruppen arbejder videre med projektet, og efterfølgende vil også problematikken 

 "seniorvenlige boliger" (som refererer til den gamle boligmasse) blive taget op. 

 

7 Kulturgruppen 

7.1 Dagsordener for de politiske udvalg 

Lisbeth Knudsen redegjorde for, at det nu er lykkedes at arrangere et møde med den nye 

kulturchef. Mødet finder sted den 17. januar. 

Lisbeth nævnte, at der inden for området er frivillige, der er meget aktive, og derfor foreslår 

Kulturgruppen, at Seniorrådet indmelder sig i forskellige kulturelle foreninger, som f.eks. Krogerups 

Venner, Kulturstationen, kunstforeninger, Kulturelt Samråd m.fl.  Lisbeth vil til næste møde komme 

med forslag. 

 

https://fredensborg.seniorraad.dk/doc/2019/jan/UdkastSundhedsaftale.pdf
https://fredensborg.seniorraad.dk/doc/2019/jan/UdkastSundhedsaftale.pdf
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8 Ernæring 

8.1 Orienteringsmøde 

Lisbeth E. Knudsen orienterer om planlæggelsen af et 2 timers møde en eftermiddag i marts for 

mellem 15 til 17 personer i kommunen, der har særlig interesse for at arbejde med ældreernæring. 

Mødet kan åbnes for alle interesserede gennem annoncering. 

Dato er under fastsættelse, og Hans Bækvang er informeret, og vil blive yderligere inddraget. 

Formålet er at oplyse om alle de gevinster, der er for sundhed og livsmod ved korrekt 

ældreernæring og gode spise-/levevaner. Der tænkes på alle ældre, ikke kun plejehjemsindlagte, 

og de særlige gevinster der findes for personer i rehabilitering. Debatten om madlevering har fået 

fornyet aktualitet.  

8.2 Diskussion af portioner og priser på pleje- og aktivitetscentre, 

dagcentre og daghjem i kommunen 

Lisbeth E. Knudsen har talt med ledende økonoma Christina Søndergård fra Fredensborg Ældremad, 

som oplyser at der kun sælges hele portioner fra Lystholm, at de enkelte dagcentre har haft 

forskellig politik omkring portioner og priser, og det efter et møde mellem alle plejehjemslederne r 

nu er afstemt. Personligt forstår Lisbeth E. Knudsen argumentet med, at en portion er sammensat 

som optimal, og Christina derfor ikke kan stå inde for det ernæringsmæssige, hvis portioner deles. 

Det er en lang diskussion, og forhåbentlig vil der  komme mere end priser ind i debatten. 

9 IT- og kommunikation 
  Demonstration af Danløn og indlæg til hjemmesiden udgik, da teknikken ikke fungerede i 

 mødelokalet. 

10 Kommunens økonomi 
  Der henvises til budgetforlig, implementeringsplaner (2019-2022), borgerrettede takster (2019), 

 økonomisk orientering (2018) og budgetavis for perioden 2019-2022 via link  budgetforlig på 

 kommunens hjemmeside. 

  Det anbefales tillige løbende at følge Økonomiudvalgets dagsordener. 

  På forespørgsel i KL er det bekræftet, at kommunernes driftsudgifter til frivillige organisationer og 

 foreninger (f.eks. foreninger der får § 18-tilskud) er omfattet af Servicerammen. 

 

 

side 4 of 

https://www.fredensborg.dk/politik/budgettet


 

 

11 Seniorrådets økonomi 
Kassereren gav en orientering. 

12 Aktuelle emner / sager 

  Det vedtoges, at Seniorrådet deltager i 25-års jubilæumsreceptionen for Hans Nissen og Carsten 

 Wulff den 25. januar. 

  Finn Kamper redegjorde for et muligt samarbejde om velfærdsteknologi.  Foreløbig har borgmester 

 Thomas Lykke Pedersen afvist at deltage i samarbejdet. 

   

13 Eksterne møder 

  Møde i Allerød Kommune den 7. marts 2019:  "Hvordan får ældreråd indflydelse på kommunale 

 budgetter?"  (29 ældreråd i regionen) 

  For Fredensborg kommunes vedkommende vil det være relevant, hvis økonomichefen kan deltage, 

 specielt for at redegøre for problematikken "Alle ældrerelevante omkostninger skal 

 demografireguleres".-  

13.1 Kommunernes Landsforening 

13.2 Besøg i Handicap-organisationernes hus om tilgængelighed 

7 medlemmer fra SR deltog i besøget, hvor der blev alsidigt informeret om tilgængelighed. 

13.3 Andre møder 

  Borgmesterfrokost er planlagt til den 20. februar 2019.  Medlemmerne opfordres til at komme 

 med forslag til dagsordenpunkter på SR-mødet den 6. februar. 

  Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd i Nyborg.  29. og 30. april 2019. 

  Det vedtoges, at formanden + ét nyvalgt medlem deltager i repræsentantskabsmødets første  dag, 

 den 29. april.   

  Alle andre medlemmer af Seniorrådet møder op mandag den 29. april for at deltage i middag + 

 overnatning.  Alle seniorrådsmedlemmer deltager på 2. dagen, den 30. april.  

 

14 Valg til Danske Ældreråd 
Finn Kamper oplyste, at det er hensigten at ændre vedtægterne for Danske Ældreråd, 

således at Rådet kan agere mere proaktivt. Det vedtoges at indstille Finn Kamper til valg i 

Danske Ældreråd.  

 

15 Næste Seniorrådsmøde 

  Næste Seniorrådsmøde er fastlagt til den 6. februar 2019 i Kontrabassen. 

  Lisbeth Knudsen har meldt afbud til marts-mødet. 

  De næste møder i Seniorrådet er aftalt til 6. marts, 10. april, 8. maj og 12. juni.  Det blev 

 diskuteret eventuelt at ændre maj-mødet til den 1. maj, og Jørgen Simonsen vil undersøge, 

 hvorvidt ét af de fremtidige møder kan afholdes på Friplejehjemmet Else Marie Hjemmet. 
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16 Andet og Eventuelt 
 

Afklaring omkring forsikring af frivillige. Da der er forskellige meldinger om kommunens politik, er 

det nødvendigt med en afklaring. 


