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Referat

Seniorrådet møde 08
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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

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 Ældrechef Hans Bækvang og Budgetkoordinator Helle Ander-

sen
Separat referat kommer.

2 Valg af Referent(er)

Ansvarlig: Formanden

Formanden foreslår, at referatskrivningen går på omgang, medmindre der er én eller flere som melder

sig generelt.

September: Toni Strande og Finn Kamper-Jørgensen

Oktober:

November: Jonna Farbmacher

December: Michael Huusom

3 Godkendelse af dagsordenen

Ansvarlig: Formanden

Hans Bækvang møder først kl 15, så det vil være opportunt at tage punkterne i rækkefølge 4, 5 og

11, hvis der er tid så tages punkter ne i den oprindelige rækkefølge efter punkt 11.

Grethe Troensegaard ønskede punkt 12.1 taget af dagsordenen, dette var der ikke flertal for.

Dagsordenen godkendt.

4 Godkendelse af referat 07 (august 2019)

Ansvarlig: Formanden

Referat 07 – 20. august 2019 godkensdt uden bemærkninger.

5 Orientering fra formanden

1. Seniorrådsmedlemmernes kompetencer.

2. Forretningordenen, som blev vedtaget på møde 07 har været til udtalelse hos Karen Svane i

kommunen juridiske afdeling. Karen Svane udtaler, at den nu ligger nærmere på vejledning for

ældreråd (Vejl. nr. 40 af 11.5.2011) end den gamle. forretningsorden gjorde.

Høringskompetencen er hos det samlede ældreråd.
Ældrerådet kan dog oprette underudvalg og grupper, der beskæftiger
sig med forskellige områder, men også i disse situationer er hørings-
kompetencen i forhold til kommunalbestyrelsen hos det samlede
ældreråd.

Karen Svane har en bemærkning om en lidt uklar tekst, og har på opfordring fra formanden

skrevet et udkast til en bedre tekst, denne er nu indarbejdet i vedlagte

Forretningsorden af 9. september 2019

3. Formanden har fået tilbud om at enten skrive en enkelt artikel om Seniorer i Fredensborg Kom-

mune eller at få lavet et helt blad i lighed med det, som Seniorrådet lavede i sidste samling.

Senior Magsinet

Det blev modtaget positivt af resten af rådet, eventuelt gerne begge dele.

Dette tages op på næste møde.
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6 Social-og Sundhedsgruppen

Ansvarlig: Anette Lewinsky

Hjemmesiden er opdateren, men afsnittet om Mad og måltider er ikke fjernet fra siden.

Anette Lewinsky meddelte, at hun af helbredsmæssige årsager ønsker at trække sig som formand af

Social-og sundhedsgruppen.

Lisbeth E. Knudsen blev valgt til ny formand for gruppen.

6.1 Sundhedsaftaler for 2019 – 2023

Sundhedsstyrelsen har nu godkendt de sundhedsaftaler for 2019–2023, der har til formål at formulere

forpligtende målsætninger og samarbejde mellem sygehusvæsenet, kommunens sundhedsindsats og

de alment praktiserende læger.

Region hovedstadens sundhedsaftale har fire fælles visioner:

• Mere sammenhæng i borgernes forløb

• Mere lighed i sundhed

• Mere samspil med borgeren

• Mere sundheds for pengene

De såkaldte fokusområder er bl.a.

• Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom (meget vigtig for Seniorrådet af følge med

i)

• Sammen om borgere med psykisk sygdom

I forordet til aftalen hedder det blandt andet: Tidlig indsats og udvikling af flere effektive forebyggel-

sestilbud vil være vigtige pejlemærker, når vi går i gang med at udfolde og konkretisere de 5 mål

udvalgt som fokusområder.

Finn Kamper-Jørgensen foreslog, at Seniorrådet for det første følger med i, hvad der forelægges vor

kommune af forslag i de kommende år – og kommenterer forslagene. For det andet overvejer, om der

er emner, vi skal foreslå vor kommune at få udviklet via fælles aftale.

De aktuelle Sundhedsaftaler.

Vi vedlægger osse her Vejledning og bekendtgørelse om sundhedsaftaler,

samt Finn Kamper-Jørgensens kommentar til Sundhedsstyrelsen.

6.2 Kvalitetsstandarder

Lisbeth Knudsen, Grethe Troensegård og Jonna Farbmacher skal snart drøfte forslag til kvalitetsstan-

darder for 2020 med forvaltningen.

Flere fmedlemmer af seniorrådet fandt den foreslåede kvalitetsstandard for akutplads uacceptabel.

7 Teknikgruppen

Ansvarlig: Michael Huusom

7.1 Høringssvar / bemærkninger til Kommunens udvalg

Teknikgruppen indstiller til Seniorrådet, at Teknikgruppen udarbejder høringsforslag og evt. debat-

indlæg til medierne angående emner fra Plan- Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) samt Trafik- og Infra-

strukturudvalgets (TIU) sidste referater, Kommunens udkast til ny ”Mobilitets- og Infrastrukturpolitik”

samt administrationens Budgetkatalog (”Sparekataloget”).

Følgende enkeltemner 2 findes relevante.

• Nedlæggelse af Flextur
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• Budget for veje og stier

Punktet om flextur blev behandlet under punkt 11.

7.2 Sager

1. Trafikgruppen konkluderer fra referat sidste møde at:

Seniorrådet blot følger sagen om el-løbehjul mv., stigende trafik støj og modulvogntog på A-6

gennem Fredensborg by.

2. Trafikgruppen foreslår et høringssvar omkring Rengøring hos hjemmehjælpsmodtagere samt et

høringssvar omkring Klippekortsordningen til Plejehjemsbeboere. (Teknikgruppe/anden gruppe?).

8 Boligruppen

Ansvarlig: Jørgen Simonsen

8.1 Referat af boliggruppemøde

9 Kulturgruppen

Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen

Hjemmesiden er opdateret.

10 IT- og Kommunikationsgruppen

Ansvarlig: Niels Søndergaard

10.1 Data på hjemmesiden fra IA-Konsult

Seniorrådet har besluttet investeringen for en ét-årig prøveperiode, men der skal udarbejdes forslag

til hvilke data, som vi vil have med og ikke have med1.

11 Økonomigruppen

Ansvarlig: Formanden

De fremlagt materialer til september budgetrunden blev gennemgået med særlig vægt på at kommen-

tere det såkaldte sparekatalog.

Formanden og Grethe Troensegaard havde fremsendt udkast til mulige kommentarer og vurderinger

af de enkelte punkter i sparekataloget. Seniorrådet har ikke på tidspunktet for drøftelsen fået melding

om den statslige udmøntning af de 1,7 mia. kr, som kommunerne får tildelt i den nye aftale mellem

Regeringen og Kommunernes Landsforening.

De tildelte midler tilstræber at dække det såkaldte ”demografiske træk” - uden egentlige service for-

bedringer. Seniorrådet noterede med glæde, at der nu foreligger en ny demografisk model for frem-

skrivning af budget på ældreområdet - der synliggøres bl.a. nye 47 mio kr. på ældreområdet i 4 års

budgetperioden.

Der skal meldes synspunkter til kommunen senest 25 september 2019.

Drøftelsen af Seniorrådets kommentarer mundede ud i

• at der skal formuleres en indledning, hvor vi gør opmærksom på, at vi ikke kender den endelige

ramme for kommunens økonomi pga. manglende statslig udmelding, samt at hensigten med at

1Kommunerne Samsø, Nyborg, Skive, Lyngby-Taarbæk, Glostrup, Tønder, Helsingør, Langeland, Herlev, Holbæk, Skan-

derborg og København har allerede systemet på deres hjemmeside, ligesom en del ejendomsmæglere, KMD og Ældre

Sagen.
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kompensere for det ”demografiske træk” fra statslige side må få den konsekvens, at der ikke

kommer serviceforringelser i vor kommune på ældreområdet.

• at det kun er udvalgte emner i sparekataloget, der kommenteres, punkterne:

– 3.1 flextur

– 13.1 Pilebo personale

– 13.4 rengøring/hjemmehjælp

– 13.5 omsorgsmæssige ydelser

– 13.6 træningspersonale

– 13.7 Forebyggelsesrådet

– 13.8 klippekort

• at det formmæssigt bør gøres ret kort og overskueligt f.eks i tabelform med korte kommentarer

En arbejdsdeling blev aftalt. Forslag til udtalelse sendes til hele Seniorrådet med henblik på accept før

endelig afsendelse.

Det blev besluttet at forelægge en række af disse kommentarer ved det efterfølgende møde om kom-

munens budget med ældrechef Hans Bækvang og budgetkoordinatorer Helle Andersen

12 Internt Seniorrådet

Ansvarlig: Formanden

12.1 Kommunikation internt i Seniorrådet

Formanden kan konstatere, at de retningslinier, som blev lagt op på sidste Seniorrådsmøde ikke er

blevet fulgt, så de gentages her.

• Sprogbrug ved møderne

Vi taler pænt til hinanden, ........ jo mere uenig man er, jo pænere taler man (Clement KJærsgaard)

Det er ikke i orden at udtale sig om andres mening, eller hvad de har sagt til vores møder.

• Brug af mail

Vi bliver nødt til at bruge mail som kommunikationsmiddel, men bør overholde de alment gæl-

dende regler for denne kommunikationsform:

– Gør dig klart, hvorfor du vil skrive denne mail

– Kun kopier til involverede peroner i sagen

– Hvis en person er nævnt, skal vedkommende kopieres

– Klart og informativt emne på mailen

– Skriv klart, præcist og kort

– Skriv aldrig noget, du ikke ville sige

– Tæl til ti, og hvis det ikke er nok, så tæl til tyve

12.2 Økonomi

Seniorrådets økonomiske status.

Balancen var på forhånd fremsendt til Seniorrådets medlemmer.

12.3 Organisation

12.3.1 Drøftelse af mad/måltidsgruppen

Drøftelse og eventuel stillingtagen til, om ”Mad og Måltid” samt ”Plejebolig”, fortsat skal behandles

samlet under So-Su Gruppens område, eller om emnerne skal udskilles til behandling i særlige grupper.

Punktet blev udskudt til næste møde.
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13 Konferencer, kurser og møder

13.1 Danske Ældreråd

13.1.1 Regionsældreråd

Delegerede: Jørgen Simonsen og Lisbeth E. Knudsen med Michael Huusom som suppleant.

Ordinære møder foregår altid på Regionsgården i Hillerød.

Finn Kamper-Jørgensen gjorde opmærksom på, at han deltager i de omtalte møder via sin placering

som bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd og i møder i Regionsældrerådet via sit medlemsskab af

forretningsudvalget i Regionsældrerådet.

• Formands-/næstformandsmøde om strategi og mærkesager for Danske Ældreråd (16. sep-

tember 2019).

Niels Søndergaard og Toni Strande deltager.

• Ordinært møde 19. september

Deltagere: Jørgen Simonsen og Lisbeth E. Knudsen

• Kommunernes sundhedsfaglige opgaver fremtidens boligformer for ældre og et godt og

værdigt liv på plejehjem (30. september 2019)

Deltagere: Michael Huusom, Jørgen Simonsen, Grethe Troensegaard og Lisbeth E. Knudsen

deltager, kassereren har tilmeldt.

• Ordinært møde 14. novemberber

Deltagere: Jørgen Simonsen og Lisbeth E. Knudsen

• Vingsted Konference (26. november)

Deltagerlisten afventer, at konferencen bliver udbudt.

13.1.2 Nordgruppen

Delegerede: Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher med Michael Huusom som suppleant.

• 10. september

• 5. november – på Regionsgården (Fredensborg er vært)

13.2 Kommunernes Landsforening

• En styrket indsats for at fremme mental sundhed i seniorlivet

Weidekampsgade 10, 2300 København S. – 19. august 2019

Lisbeth E. Knudsen deltager.

• Hvad er et godt ældreliv? – Kolding (17.september 2019)

Finn Kamper-Jørgensen, Toni Strande, Anette Lewinsky, Niels Søndergaard og Michael Huusom

deltager, kassereren har tilmeldt.

13.3 Kurser

Ingen tilgængelige for tiden.

13.4 Seniorrådets mødedatoer for 2. halvår af 2019

Ansvarlig: Sekretæren

Normalt holder vi møde første onsdag i måneden klokken 13:00 – 17:00.

Følgende datoer blev vedtaget.

måned dato lokale Bemærkning

Oktober 2. Klaveret Lars Simonsen 15:45 - 16:45

November 6. Violinen Ulla Hardy-Hansen 13:00 - 14:00

December 5. evt. Celloen Sletten kl 09:00
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14 Eventuelt

Det eneste der kræves for at blive

gammel er, at man lever længe nok.

Groucho Marx
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Appendiks

Samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og Seniorrådet 2018-2021

Seniorrådets vedtægter 2018-2021

Ansvarsområder i Seniorrådet

Fredensborg Kommunes hjemmeside

Fredensborg Seniorråds hjemmeside

Fredensborg Kommunes Budget

Kommunernes Landsforenings hjemmeside

Danske Ældreråds hjemmeside

Regionsældrerådets hjemmeside

Danmarks Statistik, Statistikbanken

Styrelsen for Patientsikkerhed
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