
Nivå den 12. oktober 2020

Referat

Seniorrådet møde 20-8

Videomøde
onsdag den 7. oktober 2020, kl 13 – 17

Til stede: Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen, Anette Lewinsky, Toni Stran-

de, Niels Søndergaard.

Afbud: Grethe Troensegaard Jørgen Simomsen Jonna Farbmacher

Gæst(er): Ældrechef Hans Bækvang 13:00 – 13:15

Udvalgsformand Hans Nissen 13:30 – 14:30

Indhold

1 Valg af Referent(er) 3

2 Ældrechef Hans Bækvang 3

3 Udvalgsformand Hans Nissen 3

4 Godkendelse af dagsordenen 4

5 Godkendelse af referat 4

6 Info fra formanden 4

7 Seniorrådets Handlingsplan 2020-2021 udsat til næste møde 5

7.1 Gruppernes nuværende status 5

8 Social-og Sundhedsgruppen 6

9 Generel orientering 6

9.1 Observatører på pleje- og aktivitetscentre 6

9.1.1 Niels Søndergaard (Mergeltoften) 6

9.1.2 Michael Huusom (Egelunden Plejecenter) 6

1



9.1.3 Andet 6

10 Teknikgruppen 6

11 Boligruppen 7

12 Kulturgruppen 7

13 IT- og Kommunikationsgruppen 7

14 Internt Seniorrådet 7

15 Konferencer, kurser og møder 7

15.1 Danske Ældreråd, Regionsældrerådet 7

15.2 Nordgruppen 7

15.3 Forebyggelsesrådet 7

15.4 Kommunernes Landsforening 8

15.4.1 Fremtidige konferencer 8

15.5 Kurser 8

15.6 Andre konferencer 8

16 Seniorrådets mødedatoer 8

16.1 Møder i 2020 8

16.2 Møder i 2021 8

17 Eventuelt 8

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.



Fredensborg Seniorråd oktober 2020

1 Valg af Referent(er)

Ansvarlig: Formanden

Lisbeth E. Knudsen.

2 Ældrechef Hans Bækvang
Vi fik redegørelse for COVID situaionen, introduktion til kvalitetsstandarder, undersøgelse af tilfreds-

hed.

Indflytningen til Skovgården er fuldført og gået fint med alle 30 pladser fyldt op og lægerne er også

flyttet ind.

3 Udvalgsformand Hans Nissen
Budgetaftalen giver forbedringer til Ældreområdet.

Implementering af demografi model fastholder det serviceniveau der er i dag, selv om antallet af æl-

dre er stigende. Demografireguleringen tilfører 8 mill. Kr. i 2021. Stolt over fastholdelse af niveau i

kommunen, om end det ikke ligger i toppen.

Midler til aktiviteter på Plejecentrene. Læge til knyttet til Skovgården (kr. 750.000).

Madtakster er sænket med 1 kr. Der er kritik af den varme mad på Plejecentrene, og derfor vil udvalget

sætte det som et fokusområde i den kommende tid. kr. 900.000 til elevpladser og fastholdelse, kr.

500.000 til akutplads som fører til udvidelse til 2 akutpladser.

Beholdt 9 mill til ensomheds- og værdighedsinitiativer.

Glad for budget, men klar på rammerne for udgifterne. Glad for Skovgården med et sundhedshus,

som kan give synergier.

En del af lægerne i Fredensborg er flyttet ind i det gamle Pilebo på Lystholm, da Rehabiliteringen er

flyttet til Skovgården i Humlebæk.

Rehabiliteringscentret – træningsenheden bliver integreret og får ansvaret for træningsindsatsen som

bliver opgraderet og skaleret.

Læge ansættes med lægeligt ansvar.

Det har tidligere været et problem, at få lægerne til at henvise til Akutpladserne, men med den styr-

kede faglighed forventer vi, at det problem er løst. Lægetilknytningen kan medvirke til at aflaste de

praktiserende læger. Rehabiliteringsboliger enkeltmandsstuer, hvor 2 stuer deler ét badeværelse.

Visitering og offentlig transport på Skovgården

Afstand til busstop Teglgårdsvej er ikke meget længere end ved Øresundshjemmet.

Flex transport kan anbefales. Få besøgende reelt set. Opfølgning på kommunens værdighed-i-

plejen-undersøgelse.

Undersøgelse viste rimelig tilfredshed, men generelt blev der peget på, at var for få aktiviteter på

Plejecentrene.

Derfor er der i budgettet bevilliget kr. 800.000, som anvendes på to aktivitetsmedarbejdere, der skal

sikre flere aktiviteter på plejecentrene. Akutordning og akutpladser

Med budgetaftalen udvides vores Akutpladsdækning med én plads, så vi nu har 2.

Finn Kamper-Jørgensen foreslår, at samarbejdsaftalen med de praktiserende læger ønskes indføjet i

servicestandarden for Akutboliger, tillige med beskrivelse af lægesamspil.

Kommentarer til tilsynsanmærkningerne til hjemmeplejen.

Tilsynsrapporten fra for et år siden var ikke god, og der blev straks lavet en handleplan og sat initia-

tiver i værk for at få rettet op på de kritisable forhold, som lå både i den kommunale hjemmepleje og

hos de private leverandører.

Der har endnu ikke været opfølgende tilsyn, men det er vores vurdering, at forholdene er rettet op.

Rådighedsbeløbet for plejehjemsbeboere

Dyrt, da det er gode velfungerende plejehjem.
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Med en grundpension på kr. 9.000 efterlades, efter betaling af faste udgifter og indregnet tilskud, ca.

kr. 2.500-3.000 kr. til rådighed. Kan være problemer hvis den ene ægtefælle rykker på plejehjem,

hvis der er formue som indregnes.

Der er ikke minimumsbeløb, men afhængig af ramme for særydelser (tandlæge, medicin mm). De kr.

1.400 som en borger har nævnt vil blive tjekket af Hans Nissen med administrationen.

Spørgsmål til størrelsen af huslejen på Skovgården vil blive besvaret.

Friplejehjem i vores kommune.

Blev diskuteret i forhold til Skovgården og er nævnt i forhold til næste plejecenter I Nivå. Gode erfa-

ringer med Else Marie hjemmet og OK fonden.

Orientering om Social- og seniorudvalget.

Glad for kommunens håndtering af COVID. Isolation var et problem, der i starten blev overset noget

for både borgere og pårørende.

Byrådet har besluttet at lave en analyse af det meget store vikarforbrug, med henblik på at bruge

nogle af de mange vikarpenge til fastholdelse, at få mere personale fra deltid til heltid, og ansætte

mere fast personale for at lette arbejdspresset for plejepersonalet.

Udvalget skal afholde en konference om overgang fra barn til voksne for handicappede, den skulle

være afholdt i november, men er udsat pga. Coronavirussen.

Administrationen har gennemført en analyse, hvor personalet på 3 Plejecentre i 14 døgn hvert 5.minut

har registreret deres arbejdstid.

Det har givet nogle ret iøjnefaldende resultater, blandt andet viser det, at medarbejderne i gennemsnit

hver kun har brugt 11 minutter til pauser pr. arbejdsdag.

Analysen viser også, at der er et lavt tidsforbrug på dokumentation, men højt tidsforbrug på beboer-

understøttelse.

4 Godkendelse af dagsordenen

Ansvarlig: Formanden

Godkendt.

5 Godkendelse af referat

Ansvarlig: Formanden

Referat 7 – 5. august 2020 Godkendt.

6 Info fra formanden

Ansvarlig: Formanden

• Avisabonnement, FInn Kamper-Jørgensen. Finn Kamper-Jørgensen frafaldt ønsket.

• Diskussion af referaterne i Seniorrådet.

Udsættes til fysisk møde

. Diskussionsoplæg fra Finn Kamper-Jørgensen

• Forberedelse til Seniorrådsvalg i november 2021.

Udpegning af valgudvalg. Lisbeth E. Knudsen, Toni Strande og Niels Søndergaard.

Vi insisterer på primært fremmødevalg men også mulighed for netafstemning.

• Seniorrådet har lagt Danske Ælderåds brev om håndtering af Corona/Covid-19 i appendiks

Information om håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19

Taget til efterretning.

• Møde med IT-Konsulenterne og data på hjemmesiden

Gruppen har holdt møde med IA-Konsulenternerneog aftalt følgende:

– IA-Konsulenterne har registreret 20.000 hits på ”Tal og Fakta” på ét år, herunder også

søgemaskiner (så det reelle tal er vel omkring det halve).
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– Vi beholder Tal og Fakta til 31. januar 2022, således at det nye Seniorråd har en chance

for at tage beslutning.

– Vi har aftalt en rigtig god pris, og betaler forud for 17 måneder.

– Vi har aftalt, at vi ikke ønsker reklamer på siden.

– IA-Konsulenterne udarbejder en flyer, som vi ta’r med til event med andre Seniorråd/Æl-

dreråd.

– Forslag til forbedringer modtages med glæde af IA-Konsulenterne.

Mødedeltagere: Jonna Farbmacher, Toni Strande, Michael Huusom og Niels Søndergaard.

• Årsberetningen er nu færdig, Seniorrådet har godkendt det færdige resultat.

Der er trykt 1.000 eksemplarer, der uddeles (nogle) ved mødet

Se link i appendiks. Seniorrådets Årsberetning 2019

• Hjemmeside (se 13 på side 7) Opdatering er sat I bero

7 Seniorrådets Handlingsplan 2020-2021 udsat til næste møde

Ansvarlig: Formanden og Finn Kamper-Jørgensen

Med afsæt i den vedlagte handleplan fra Egedal, bedes Seniorrådet starte arbejdet på at udvikle en

handlingsplan for Fredensborg Seniorråd.

Herunder også uddelegering af sager/opgaver med medfølgende ansvar og kompetance.

Handleplan fra Egedal Kommunes Seniorråd

7.1 Gruppernes nuværende status

Gruppernes formulering omkring deres handlingsplaner er her trukket ud fra vores hjemmeside her:

Social- og sundhedsgruppen

Arbejdsgruppen arbejder for inden for det social- og sundhedsmæssige område at sikre kommunens

ældre bedst mulige forhold. Målet er, at de ældre, der kan klare sig selv, skal vedblive at være sunde

og selvhjulpne så længe som muligt, samtidig med, at de ældre, der har brug for hjælp fra kommunen,

får den nødvendige bistand.

De social- og sundhedspolitiske temaer fylder meget i Seniorrådets arbejde. Det skyldes, at disse

emner dybest set handler om betingelserne for at opnå et godt ældreliv – uanset, om man er rask

eller syg. Disse overordnede mål indgår dagligt i Seniorrådets vurderinger og arbejde.

læs mere....

Teknikgruppen

Teknikgruppen arbejder for at sikre vore ældre borgere de bedst mulige forhold inden for “tekniske”

områder, herunder transport, velfærdteknologi, hjælpemidler m.v.

Teknikgruppens mission er at medvirke til at skabe anerkendelse af Seniorrådets arbejde, så vi får

øget indflydelse på ”Tekniske emner” både generelt for ældrepolitikken i kommunen, og i kommunens

enkelte ældrerelevante tiltag.

læs mere........

Boliggruppen

Boliggruppens hjemmeside

Kulturgruppen

Fredensborg kommune er rig på natur og en realistisk og profitabel vision kunne være at profilere

kommunen som natur og kultur kommune med mange og forskellige tilbud til alle aldersklasser.
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Kulturtilbud og naturoplevelser bør være for alle kommunens borgere, uanset alder. De ældre er

imidlertid særligt flittige brugere af kulturudbud og kan med fordel yderligere inddrages i aktiviteter

som fremmer kommunens profil.

læs mere......

IT- og Kommunikationsgruppen

IT- og Kommunikation gruppen har eksternt fokus på kommunens tiltag inden for presse, IT og digi-

talisering. IT- og Kommunikation gruppen følger med i og kommenterer på arbejdet i alle relevante

kommunale udvalg.

I Seniorrådet følger vi nøje udviklingen i den landsomspændende digitalisering af den offentlige sektor,

men vi har specielt fokus på digitaliseringen i Fredensborg Kommune. Der er et stort problem ved, at

mange i vores aldersgruppe (60+) faktisk slet ikke har adgang til computere.

læs mere.......

Planen er at lave et samlet dokument, som kan fortælle om hvad og hvem vi er.

8 Social-og Sundhedsgruppen

Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen

Gruppen har ligget brak på grund af kvalitetsstandardsdiskussion, der også har været berørt ved dette

møde.

9 Generel orientering

9.1 Observatører på pleje- og aktivitetscentre

9.1.1 Niels Søndergaard (Mergeltoften)

Ledelsen på Mergeltoften ærgere sig over en ”tilfredsstillende” rapport fra BBDO for det sidste uan-

meldte tilsyn.

9.1.2 Michael Huusom (Egelunden Plejecenter)

Ingen nyheder er gode nyheder angående Plejecenter Egelunden, Kokkedal

9.1.3 Andet

Vi diskuterede allokeringen af borgere med demens, som ikke kun sker til Benediktehjemmet og vi vil

bringe dette videre

10 Teknikgruppen

Ansvarlig: Michael Huusom

På Formandens opfordring har Michael Huusom besøgt en borger (80+ år ung) angående to ikke be-

svarede klager til kommunen … opstigende vand i kælder og ”Vild Rabat” (biodiversitetsfremmende

tiltag).

På Teknikgruppens (Seniorrådets) vegne har Michael Huusom i september rettet henvendelse til For-

manden for Infrastruktur og Teknikudvalget, som har svaret og lovet at Nordsjællands Park og Vej

(NSPV) vil rense det nærtliggende vandopsamlingsbassin samt de til- og fra bassin førende rør som

formodes at forårsage ”vand i kælderen”.

NSPV vil tilsvarende klippe/udbedre den ”vilde rabat” som gror ind i og under borgerens og naboernes

hæk.

Michael anfører, at det ikke var acceptabelt med 500 m til bus ved Skovgården
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11 Boligruppen
Jørgen Simonsen vil fremlægge ved først kommende møde, hvor han er tilstede

12 Kulturgruppen

Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen

Seniorrådet har indstilllet Niels Erik Bølling til Årets Kulturpris.

Indstillingsskema: Niels Erik Bølling

Den længe savnede kalender over aktiviteter i kommunen er udskudt igen- Man leder igen igen efter

et godt koncept jvf. referat af kommunens kulturudvalg.

13 IT- og Kommunikationsgruppen

Ansvarlig: Niels Søndergaard

Se punkt 6 på side 4.

14 Internt Seniorrådet

Ansvarlig: Formanden

Seniorrådets medlemmer skal enten beslutte sig for at ændre forretningsordenen, eller hjælpe med

til at alle holder forretningsordenen.

ikke behandlet pga afbud.

15 Konferencer, kurser og møder

15.1 Danske Ældreråd, Regionsældrerådet

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

suppleant.

Ordinære møder foregår altid på Regionsgården i Hillerød.

• DÆ Repræsentantskabsmøde – udskudt indtil videre.

Tilmeldt: Niels Søndergaard og Finn Kamper-Jørgensen

• DÆ Ældrekonference – udskudt indtil videre.

Tilmeldt: Niels Søndergaard, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher og

Toni Strande

• Regionsældrerådet – ordinært møde 4. november 2020

15.2 Nordgruppen

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

• 20. oktober

15.3 Forebyggelsesrådet

Delegerede: Finn Kamper-Jørgensen og Lisbeth E. Knudsen med Anette Lewinsky som suppleant.

Møderne i Forebyggelsesrådet er:

4. møde 24. november 2020 kl 13 i Store Projektrum

Møde 30. september 2020 omhandlede overgang til seniorliv og faldfioebyggelse.

Møde med Socialudvalget udskudt.

Tager senere fat på friviligheds diskussion og etniske minoriteter.
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15.4 Kommunernes Landsforening

15.4.1 Fremtidige konferencer

• Lisbeth E. Knudsen og Anette Lewinsky deltager på ”KL’s livestream-serie: Livssituationer og

overgange i alderdommen” den 25. november 2020.

15.5 Kurser

Ingen tilgængelige for tiden.

15.6 Andre konferencer

16 Seniorrådets mødedatoer

Ansvarlig: Formanden

16.1 Møder i 2020

Den kommunale udvalgsmødekalender 2020

Frivilligcenteret vil gerne lægge lokaler til seniorrådsmødet i efteråret 2020

Michael Huusom kordinerer.

Aftale om Julefrokost.

dato måned HB lokale Bemærkning

16. November X ?? Lars Simonsen

2. December X ??

16.2 Møder i 2021

Udvalgsmøder i Fredensborg Kommune i 2021: Kommunale Udvalgsmøder

Kalender med indlagt Seniorrådsmøder:

Kalender for Seniorrådet

dato måned HB lokale Bemærkning

6. januar

3. feberuar

3. marts

7. april

5. maj

2. juni

11. august

8. september

6. oktobewr

3. november

8. december

17 Eventuelt

Der var enighed om at fysiske møder er bedst men det er et dårligt Corona signal at mødes.

Det gælder om at lære af fortiden

så man kan leve i nutiden

og glæde sig til fremtiden

...Niels Søndergaard
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Appendiks

Samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og Seniorrådet 2018-2021

Seniorrådets vedtægter 2018-2021

Seniorrådets Årsberetning 2019

Ansvarsområder i Seniorrådet

Fredensborg Kommunes hjemmeside

Fredensborg Seniorråds hjemmeside

Fredensborg Kommunes Budget

Kommunernes Landsforenings hjemmeside

Danske Ældreråds hjemmeside

Information om håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19

Regionsældrerådets hjemmeside

Danmarks Statistik, Statistikbanken

Renovering af Efterkrigstidens Almene Bebyggelser

Styrelsen for Patientsikkerhed
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