
 3. udkast 2069.2021 

Referat  
Seniorrådets møde onsdag den 1.september 2021 kl 13-17. Rådhuset, Lokale 
Stortrommen. Hans Nissen deltog kl 14 

Til stede: Jonna Farbmacher, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen, Anette 
Lewinsky, Toni Strande, Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard.  
Afbud: Michael Huusom, Jørgen Simonsen 

1. Valg af Referent – Lisbeth  
2. Godkendelse af dagsordenen - godkendt 
3. Godkendelse af referat: ikke nævne formandens kontakt til minister. Omkring 

sociale tilsyn tilføjes … som er etableret især med henblik på læring. Indlæg i 
pressen skal fremover fremsendes til hele SR hvis man underskriver sig som SR 
medlem. I valgkampen er det hensigtsmæssigt at skrive sig under som 
kandidat til seniorrådet. 

4. Besøg af Hans Nissen – referat ikke godkendt af Hans Nissen 
1. Skovgården – Rekrutteringsproblemer af personale og Corona førte til mere 
præcise aftaler om internt samarbejde i juni men enkeltpersonsager blev dårligt 
håndteret og kritiseret i pressen hvilket førte til opsigelser fra personalet. 
Personalet er presset da de fortsat med skepsis fra mange steder og der er 
stadig opsigelser blandt personalet.  Der var 16 sager med klager over 
såvel bygningsstandard (døre, lys mm som henhører under boligselskab), svigt 
i plejen har været søgt rettet op og for høj pris for ophold på 155kr/dag 
eftersom visitering til genoptræning ikke sker efter sundhedsloven men 
socialloven. Loftet for betaling som plejehjemsbeboer for ophold er på 3100 kr./
mdr. hvilket er mindre end for genoptræning. Møde i dag med personalet hvor 
Hans Bækvang, Kim Herløv og Hans Nissen deltog og hvor personalets arbejde 
er påskønnet og den gode fortælling skal frem. 
Her kan SR bidrage til den gode fortælling f.eks. ved et besøg mm. Svært at 
tiltrække ansøgere. Fokus på mere indretning. Både fokus på pleje- og 
rehabiliterings-afdelingen hvor tonen har været dårlig. Handlingsplan 
udarbejdet.   Det grønne udenfor Skovgården mangler. Farmakonomer ansat. 
Dialogmøder med familier. 
Plejehjemslæger skal fremover lønnes af regionen hvilket kan fremme visitation 
efter sundhedsloven. 
2.Internt vikarkorps findes allerede med stort træk. Muligheder for rekruttering 
med fleksible ansættelses tider med f.eks. kun weekendarbejde er undersøgt. 
3.Valgfrihed omkring måltider er problematisk men et forsøg på Mergeltoftener 
sat i gang. 
4.Selvtræning snart i dagtimerne med henvendelse til alle der tidligere deltog. 
5.Budget er færdigforhandlet ud fra råderumskatalog. Kommunen ligger i 
forhold til landsgennemsnit middel på plejecentre og i bund på hjemmepleje. 



Der er derfor afsat midler i budget til at styrke hjemmepleje og akut sygepleje. 
Der er ca. 900 personer ansat i ældrepleje i ca. 300 stillinger. 
6.Hans N deltager gerne i valgmøde for SR hvor der planlægges i hver bydel. 
Det aftales nærmere når datoer er fastsat 

5.  Interne og Eksterne informationer 
Folder om SR – 1500 med annoncer er nu 6 siders med 3 annoncer skal 
distribueres. Ikke aftalt hvordan. 
Valg til Seniorrådet november 2021 – Valgmøder søges afholdt på Skovgården i 
Byens Hus i Kokkedal, Skovgården i Humlebæk kulturhus, Lindehuset i 
Fredensborg. Kommunen anmodes om hjælp til annoncering af møder. 
Videoer med kort præsentation af kandidater blev foreslået af Lisbeth der blev 
bedt om at indhente tilbud fra Nanna til 50.000. Plakater kunne også laves. 
Digitalt nyhedsbrev skal også annoncere. 
Valgmødet ved ÆS er udsat til onsdag den 29.september kl. 18.30. 11 deltagere fra 
politikere. Finn spørgsmål om budget og demografiregulering bruges. Kan også 
tage ældreråds anbefalinger værdig ældrepleje, forebyggelse, senioregnede 
boliger, gratis pleje.  

6. Aktuelle sager– Frokost med borgmester, forberedelse af indlæg ikke aftalt 
hvordan 
Trivsel, sundhedshuse og senioregnede boliger. Hjælp til valgannoncering. 
Kulturkalender. Finansiering af pleje liv. Kvalitetstandarder. 

7. Kommunens Budget 2022 – Stor ros til kommentarer 
8. Social-og Sundhedsgruppen – se bilag fra Anette, som har videre givet til Hans 

Nissen på mødet i dag. 
9. Teknikgruppen ikke noget at berette 
10.Boliggruppen har været aktiv omkring boliger.  
11.Kulturgruppen - se bilag fra Anette om indstilling til kulturpris blev tiltrådt. 

Kulturkonference ønskes med 4 deltagere fra SR. Kulturprogram på Skovgården 
foreslås. 

12.IT- og Kommunikationsgruppen.  
13.Tilbagemelding fra SR observatører på plejecentre 

Toni har fået kontakt med Lystholm 
Pårørende møde udsat 
Møde i Benediktehjemmets pårørende gruppe den 7.9 

14.Seniorrådets økonomi SR ønsker evt. overskud anvendt på Skovgården 
15.Konferencer, kurser og møder 
16.Nordgruppen indkaldt til møde 6.9 valgpanel møde for regionsrådskandidater 
17.Forebyggelsesrådet indkaldt til møde 7.9, sidste møde i denne periode og der 

vil blive udarbejdet en liste over prioriterede områder i kommunen 
18.Danske Ældreråd 
19.Eventuelt 

Kommende møder 
8.september – borgmesterfrokost kl.12 i Lilletrommen 
6. oktober – SR-Kontrabassen 
3. november – SR-Kontrabassen 
1. december – SR- Kontrabassen


