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Seniorrådet rådgiver politikerne i Fredensborg Kommune
om ældreforhold og ældrepolitik. Politikerne beslutter.
Blandt resultaterne af vort arbejde og vor rådgivning er:
-

vi har fået forbedret ældrepolitikken med øget vægt på en værdig indsats
en række påtænkte besparelser er taget af bordet
vi har fået forbedret forebyggelse for ældre gennem Forebyggelsesrådet
stædig argumentation for god transport i vor kommune har givet resultater
vi har fået vor egen hjemmeside, hvor vort arbejde formidles

RESUMÉ

Vi har en god ældrepolitik i kommunen. MEN – der mangler stadig mange steder realiteter bag
pæne ord. Læs om vort arbejde og udfordringerne de kommende år i beretningen.
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RESUMÉ
Ændret ældrepolitik – værdighed i indsatsen betonet
I Fredensborg Kommune argumenterede Seniorrådet for, at det statslige krav
om værdighed i ældrepolitikken blev indskrevet i det ældrepolitiske dokument,
- det skulle ikke være et selvstændigt frit flagrende stykke papir med karakter
af ren symbolpolitik. Det blev der lyttet til. Så ældrepolitikken har nu
indbygget en række værdighedskriterier, bl.a. om pleje af svage ældre og en
betoning af, at værdighedspolitikken tager udgangspunkt i indsatser for at
ældre kan klare sig selv i det daglige.
En række besparelsesforslag forhindret – demografi-reguleret budget
I 2016 blev 9 ud af 10 foreslåede besparelser taget af bordet – vi
argumenterede kraftigt imod fremlagte besparelsesforslag – og det førte til
resultater.
Vi betoner vigtigheden af et kommunalt demografi-reguleret budget.
I 2017 er det gået bedre med budgetlægning for de kommende år – det er
bl.a. også valgår til kommunalbestyrelsen. Der er kommet nydannelser f.eks.
døgnsygepleje med akutfunktion. Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter i
Humlebæk med lægeetage vedtaget.
Forstærket forebyggelsesindsats – Forebyggelsesrådet fortsætter
Danmarks eneste ”Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen”, nedsat af en
kommunalbestyrelse, findes i vor kommune og skyldes tidligere råd fra
Seniorrådet. Indsatsen går ud på at holde raske ældre raske og sikre et godt
ældreliv trods kronisk sygdom. Byrådet har besluttet at videreføre
Forebyggelsesrådet i den næste 4-års periode.
Bedre information til ældre om kommunale tilbud
Fra 2018 udsendes der årligt to digitale nyhedsbreve til interesserede ældre.
Forslaget kom fra Seniorrådet.
Egen hjemmeside
Seniorrådet har de seneste 2 år på sin egen hjemmeside formidlet sine
synspunkter og sin rådgivning til politikerne. Der findes referater fra møder og
de høringssvar, som Seniorrådet har afgivet til Byrådet. Desuden en række
pressemeddelelser og læserbreve fra Seniorrådsmedlemmer
Transport, ældreboliger og kommuneplanlægning
Seniorrådet har arbejdet for gode transportforhold i kommunen og er blevet
imødekommet på flere punkter. Til den fremtidige Kommuneplan gentog vi
ønsket. Vi foreslog også en langsigtet plan for gode ældreboliger.
Seniorrådsvalg 2017 Der er valg til Seniorrådet for perioden 2018 – 2021 i
november 2017.
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INDLEDNING
Denne beretning for 2016 og 2017 beskriver vore aktiviteter, en række af de
opnåede resultater samt flere udfordringer for de kommende år, som
Seniorrådet kan anbefale et kommende Seniorråd at arbejde videre med.
Om Seniorrådet
Seniorrådet består af 9 folkevalgte medlemmer samt et antal suppleanter.
Valget gælder en 4-års periode – det aktuelle Seniorråd er valgt for perioden
2014 – 2017, - året 2017 er derfor et valgår for et kommende Seniorråd. Alle
ældre 60+-årige kan afgive stemme til et Seniorrådsvalg.
Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der
vedrører ældrebefolkningen. Byrådet er, i forhold til gældende lov, forpligtet til
at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre.
Seniorrådet modtager samtidigt med Byrådet og Byrådets forskellige udvalg
dagsordener og referater. Vore høringssvar indgår i sagsbehandlingen.
Sommetider beder vi om foretræde for et politisk udvalg om bestemte sager.
Seniorrådets referater og materialer lægges ud på vor hjemmeside:
http://seniorraad.dk/
På kommunens hjemmeside henvises til vor hjemmeside.

Seniorrådet har månedlige møder
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Seniorrådet arbejder med temagrupper, der i princippet dækker en række
udvalg i kommunens politiske udvalgsstruktur, jf. neden for.
Seniorrådet er repræsenteret i forskellige dele af den samlede organisation,
som findes i Danske Ældreråd.
I Nordgruppen indgår 9 nordsjællandske ældreråd. Seniorrådet har 2
repræsentanter her, og har varetaget formandsskab resp. næstformandsskab.
I Regionsældrerådet for Region Hovedstaden indgår 29 kommuners ældreråd.
Seniorrådet har 2 repræsentanter her samt medlemskab af forretningsudvalget
via Nordgruppen.
Seniorrådet har desuden fået indvalgt en repræsentant i Landsbestyrelsen for
Danske Ældreråd.
I Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen, nedsat af kommunalbestyrelsen
(Byrådet), er der 2 repræsentanter for Seniorrådet, - et Seniorrådsmedlem
varetager formandsskabet.
Seniorrådet samarbejder med og har arbejdsdeling med den frivillige forening
Ældresagen. Aktuelt er 3 medlemmer af Seniorrådet også medlemmer af
Ældresagens Fredensborg bestyrelse, næstformanden er samme person de to
steder.
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TEMAER OG ARBEJDET I TEMAGRUPPERNE
Mange af Seniorrådets overvejelser og beslutninger forberedes i
temagrupperne. Er det nødvendigt at afgive en hasteudtalelse til et politisk
udvalg, er det aftalt, at temagruppen kan afgive en sådan udtalelse indenfor
aftalte principper for det samlede Seniorrådsarbejde. Det er især inden for det
social- og sundhedsmæssige område, at dette har været aktuelt.

Seniorrådets social- og sundhedspolitiske gruppe
Seniorrådets SOSU-gruppe ser det som sin primære opgave at rådgive
politikerne, så kommunens raske og selvhjulpne ældre kan blive ved med at
være raske og selvhjulpne så længe som muligt, samt ikke mindst være med
til at sikre, at de ældre borgere, der har brug for hjælp, får den pleje og
omsorg, de har brug for, både på plejecentrene og derhjemme.
Social- og Seniorudvalget er det politiske udvalg i kommunen, som er
Seniorrådets vigtigste samarbejdspartner, idet udvalget er
omdrejningspunktet for alle politiske beslutninger vedrørende kommunens
ældre. Det er Seniorrådets opgave at være vagthund overfor Social- og
Seniorudvalget samt Økonomiudvalget og Byrådet, så der ikke sker
nedskæringer i budgetterne til de ældre.
SOSU-gruppen afholder møde få dage før møderne i Social- og
Seniorudvalget. Ud over en generel drøftelse af aktuelle ældrepolitiske
spørgsmål forbereder gruppen eventuelle høringssvar til udvalgets
dagsordenspunkter samt udtrykker ønske om eventuel foretræde for
udvalget.
I 2016 og 2017 har SOSU-gruppen især haft fokus på følgende:











Revidering af kommunens Ældrepolitik.
Formulering af kommunens Værdighedspolitik og inkludering heraf i
Ældrepolitikken.
Revidering af kommunens Sundhedspolitik.
Udmøntning af kommunens andel af den statslige værdighedspulje.
Den kommunale budgetlægning på ældreområdet.
Planerne for bygning af nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.
Revidering af de kommunale kvalitetsstandarder på ældreområdet.
Kommunal fokusering på det nære sundhedsvæsen med tæt samarbejde
mellem kommunen, de praktiserende læger og hospitalsvæsenet.
Arbejdet i Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen
Vurdering af kvalitetsstandarder for kommunal service og indsats

Seniorrådet var pro-aktivt i processen om revidering af Ældrepolitikken
med inkludering af en nyformuleret Værdighedspolitik, idet rådet til Social- og
Seniorudvalget fremsendte et forslag til formulering af den samlede politik.
5

SeniorRådet

Desuden deltog hele Seniorrådet i en temadrøftelse med det politiske udvalg
om centrale værdighedsspørgsmål. Den efterfølgende politisk vedtagne
Ældrepolitik med inkluderet Værdighedspolitik indeholdt derfor på centrale
punkter Seniorrådets synspunkter.
I processen med udmøntning af Værdighedspuljen 2017 bakkede
Seniorrådet op om de forslag, som administrationen forelagde for udvalget.
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I budgetlægningen for 2017 var det tilfredsstillende, at ældreområdet ikke
blev ramt af væsentlige besparelser og yderst tilfredsstillende, at det blev
fastslået, at den fremtidige budgetlægning foretages på baggrund af den
demografiske udvikling, så der tages højde for den øgede mængde ældre i
kommunen.
Flere gange i 2016 fremsendte Seniorrådet via SOSU-gruppen synspunkter
vedrørende det planlagte pleje-og rehabiliteringscenter. Vigtigheden af, at
centeret kommer til at indeholde et produktionskøkken, inspirerende
udearealer, optimale træningsfaciliteter samt et tilknyttet lægehus blev
gentagne gange fremført i 2016. Repræsentanter fra Seniorrådets SOSUgruppe deltog desuden sammen med andre interessenter i flere heldagsmøder
om detailplanlægningen af centeret. En repræsentant fra SOSU-gruppen
deltog endvidere i det politiske udvalgs inspirationsbesøg i demenslandsbyen
De Hokeweyk i Holland i foråret 2016.
2016 og 2017 har alt i alt været præget at et godt samarbejde med Social –
og Seniorudvalget samt forvaltningens ledelse. Formanden for udvalget mødes
efter invitation med Seniorrådet 2 gange årligt, hvor aktuelle ældrepolitiske
spørgsmål drøftes. Der er desuden flere årlige drøftelser
med direktøren for økonomi og ældreområdet samt
ældrechefen.

Ældrechef Hans Bækvang møder rådet. Til højre ses udvalgsformand
Hans Nissen, Hans Bækvang og direktør Mads Toftegaard

Seniorrådet har foreslået, at der i 2017 afholdes mindst 2 møder mellem
Seniorrådet og Social- og Seniorudvalget. Dette ønske er ikke realiseret.
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Både i 2016 og 2017 har Seniorrådet kommenteret
Social- og Seniorudvalgets drøftelse af politikken
vedr. den ældre medicinske patient – et nationalt
højt prioriteret tema. Fra statsligt hold er der desuden
stillet økonomi til rådighed for kommunerne.
Seniorrådet har betonet vigtigheden af sammenhængende patientforløb, - af forløbsprogrammer på
tværs af sygehus, almen lægepraksis og kommunal
sundhedsindsats og af en kommunal patientrettet
forebyggelse med henblik på at opnå et godt liv
trods kronisk sygdom.
Under det politiske udvalgs seneste drøftelse i 2017 af temaet, besluttedes det
vedrørende status på implementering af indsatser for den nationale handleplan
for den ældre medicinske patient:
Udvalget tager orienteringen til efterretning og betoner vigtigheden af, at de
ældre patienter oplever god kvalitet og sammenhængende patientforløb. Det
gælder ikke mindst ved kroniske sygdomme og den patientrettede
forebyggelse, så det så vidt muligt sikres, at ældre kan klare sig selv.
Sundhedsstyrelsen har udsendt anbefalinger til kommunerne
om forebyggende indsats ved kronisk sygdom. Det er ikke
systematiseret i vor kommune.
Sygelighedsniveauet af kronisk sygdom hos ældre er meget
højt. Seniorrådet og Forebyggelsesrådet har i 2017 udarbejdet
forslag til en kvalitetsstandard for ”den afklarende samtale i
kommunen” – et væsentligt element i Sundhedsstyrelsens
anbefalinger. Forslaget indebærer en flerårig udvikling med
forsøg på at nå relevante målgrupper med forebyggende
tilbud.
Seniorrådet finder det også væsentligt,
at der i 2017 er startet en akutfunktion
i kommunen med døgnsygepleje.
En kommunal kvalitetsstandard er desuden
udarbejdet for denne ordning.
Vor kommune mangler endnu en samlet
demenspolitik, selv om elementer som f.eks.
demenskoordinator, demens-café for
pårørende og deltagelse i et fælleskommunalt
netværk for bedre demensindsats er realiseret
i 2016 og 2017.
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Seniorrådet har med bekymring konstateret, at der findes aldersdiskrimination
vedr. ledsagelse til ældre handicappede. Eksempelvis kan en 62-årig, der
handicappes på grund af hjerneblødning, visiteres til ledsagelse til sociale
aktiviteter et antal timer månedligt – og vedligeholde dette resten af livet. Men
indtræder den samme begivehed for en 72-årig er dette ikke muligt. Det er
særlige lovbestemmelser i sociallovgivningen, der forhindrer dette. Seniorrådet
har arbejdet meget aktivt for at få ændret disse lovbestemmelser og for at få
lokal mulighed for ledsagelse. Ved udgangen af 2017 er der ikke fundet en
acceptabel løsning for ældre.
Seniorrådet har i hele perioden 2014-2017 haft formandskabet for
Forebyggelsesrådet, der også rummer repræsentanter for Ældre Sagen,
Handicaprådet og den kommunale forvaltning. Rådet rådgiver Byrådet.
Der er udarbejdet handlingsplaner for bl.a.fysisk aktivitet og en 5-årig
udviklingsplan for den hyppigste enkeltsygdom blandt ældre: slidgigt (artrose).
En række temaer har desuden været behandlet: Mental sundhed. Ulighed i
sundhed. Mad, måltider, ernæring. Forebyggende hjemmebesøg til ældre.
Sanering af medicin.

Referater og materialer fra Forebyggelsesrådet er tilgængelige på kommunens
hjemmeside:
https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet
Byrådet har besluttet at videreføre Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen i
den kommende Byrådsperiode 2018 – 2021.

9

SeniorRådet

Seniorrådets teknikgruppe
Teknikgruppens arbejde fokuserer på de temaer, som behandles af Byrådets
udvalg for Planlægning, Miljø og Klima (PMK-udvalget).
Teknikgruppen afholder møder og meningsudvekslinger via e-mail i løbet af
året om relevante emner. Teknikgruppen samarbejder løbende med
Lokalafdelingen for Ældre Sagen, kommunens handicapråd og Danske
Handicaporganisationer, Fredensborg Afdeling. Herudover har Teknikgruppen i
valgperioden haft givtige relationer, diskussioner og møder med
enkeltpersoner og sektioner i kommunens forvaltning, og i de stående politiske
fagudvalg.
Seniorrådet har haft medindflydelse på kollektiv trafik, busstoppesteder og
tilknyttede læskure, veje og stier.
Der har været deltagelse i planlægningen af busruter (stoppesteder med
tilhørende læskure) samt om ordningen omkring flextrafik (specielt flextur).
Seniorrådets indsats medførte at busrute 383 (Kokkedal Øst) blev genindført,
og Seniorrådets medvirken var udslagsgivende ved indførelsen af ordningen
med gratis flextur for beboere i Kokkedal Øst, indtil busrute 383 blev
genindført.
De fleste kommuner i Nordsjælland har indført flextur. Desværre gælder dette
ikke for Hillerød Kommune, hvor det nærmeste hospital ligger, og hvor det nye
supersygehus skal opføres. Siden flextur blev indført af Trafikselskabet Movia
er systemet blevet forringet og dyrere.
Det nye Seniorråd bør arbejde videre med emnet, og blandt andet i
Nordgruppen fortsætte med at presse Hillerød Kommune til at komme med i
ordningen flextur. Seniorrådet mener, at flextur er et fornuftigt og trygt tilbud
til ældre med ønske om kantsten til kantsten transport.
Vedrørende kollektiv transport ønsker Seniorrådet,
at Byrådet i Fredensborg Kommune skal give alle
ældre, der ikke kan transportere sig selv, mulighed
for offentlig transport, samt at transporten organiseres
så brugervenligt og billigt som muligt for de ældre, der
har behov, det vil sige de ældre, der endnu ikke er
visiteret til anden form for kørsel.
Kommunen har i maj måned 2017 udgivet udkast til
”Mobilitets- og infrastrukturstrategi 2018-2029”.
Planen beskriver specificerede 4-årsplaner, som
Seniorrådet vil følge nøje.
Begrebet ”tilgængelighed” er et andet af
teknikgruppens emneområder. På dette område har
teknikgruppen haft et rigtig godt samarbejde med
kommunens Tilgængelighedskoordinator.
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Ældrebefolkningen og personer med handicap har
på mange tilgængeligheds-områder sammenfaldende
problemer og interesser. Seniorrådets teknikgruppe
og Danske Handicaporganisationer Fredensborgs
”Tilgængeligheds-og Kommunikationsgruppe” (DH),
holder møder og udveksler erfaringer. DH har
udfærdiget en prioriteringsliste, som Seniorrådet
på mange områder støtter, heriblandt : Flytbare
teleslyngeanlæg, ny hovedindgang til Rådhuset,
bænk foran indgangen til Rådhuset, 21 siddesten
langs naturområdet ved Usserød Å, udbedring af dårlige gangstier m.v.
I løbet af valgperioden har teknikgruppen medvirket til udarbejdningen af den i
januar 2017 udkomne ”Tilgængelighedsrapport”. Rapporten beskriver
principper og kommunens aktion for at sikre fysisk tilgængelighed til vore
offentlige bygninger og arealer. Målgruppen er blandt andet også ældre med
funktionsnedsættelser såsom, gangbesvær, brug af rollator /el-scooter, nedsat
syn, nedsat hørelse. Denne rapport danner et godt grundlag for Seniorrådets
aktioner på området tilgængelighed.
Seniorrådet havde en række synspunkter på temaer,
der skulle medinddrages i Kommuneplan 2017.
Udvalgsformand Lars Simonsen var gæst og drøftede
bl.a. kommuneplanen med Seniorrådet.
Temaerne i Seniorrådets høringssvar var bl.a.
- boligudvikling
- infrastruktur
- ulighed
Seniorrådet understregede betydningen af ældrevenlige
boliger med god tilgængelighed og ønskede langsigtet
planlægning, bl.a. også af bofællesskaber for seniorer.
Om infrastruktur fremhævede Seniorrådet de ”klager”,
som Seniorrådet oftest modtager fra ældre om mangel
på offentlig, billig, regelmæssig, tværkommunal transport for ældre borgere
der ikke er visiteret til flexhandicap eller flexpatient. Blandt MOVIAs flextrafikmuligheder findes der heller ikke en rimelig løsning til de ældre (ikke
visiterede), når de skal besøge pårørende på regionale hospitaler eller kørsel
til/fra læge, speciallæge, genoptræning m.v. Det er den enkelte kommune, der
afgør, om den slags kørselsordning skal være et tilbud til borgere med dette
behov.
Endvidere omtaltes ulighed med bl.a. henvisning til begrænsede livsmuligheder
for ældre, der alene skal leve for folkepensionen. Det påvirker blandt andet
boligsituationen og transportmulighederne, jf. oven for.
Endvidere blev betydningen af velholdte stier, gå-områder og pladser
understreget, bl.a. for at forhindre at gangbesværede ældre falder.
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IT- og Kommunikationsgruppen
Seniorrådet etablerede sin egen hjemmeside i 2015. Desuden findes der en
reference på kommunens hjemmeside under Seniorrådet til denne
hjemmeside.

Adressen på hjemmesiden er: http://seniorraad.dk/
Her findes bl.a. referaterne fra Seniorrådets møder med bilag, f.eks.
høringsudtalelser til politiske udvalg,- årets budgetseminarer i kommunen.
Mad- og måltidsgruppen
Mange ældre klarer sig rigtigt godt med at leve et normalt, aktivt og rigt liv, de
kan selv sørge for indkøb og fremstillingen af deres mad, og har ikke
problemer med hverken maden, ernæringen eller måltiderne. Heldigvis får
langt de fleste ældre god mad, har et stort socialt engagement og høj
livskvalitet.
Der er imidlertid en større gruppe, der har mistet appetitten, har svært ved at
få købt ind og laver ikke længere god mad. Måske kan de ikke mere sanse duft
og smag. De kunne måske savne fællesskab omkring måltiderne og får ikke
tilgodeset de sanselige behov.
Desværre spiser en stor del af de ældre danskere, på hospital, i hjemmepleje
og på plejehjem, ikke optimalt. De er undervægtige, mangler vigtige næringsstoffer, og har øget behov for hjælp i dagligdagen.
Undersøgelser viser, at der er et voksende problem med undervægtige ældre,
hvor op til omkring 20 % af de ældre er meget undervægtige. Det menes, at
undervægt forkorter livslængden.
Mange peger på, at det sociale aspekt omkring måltiderne har meget stor
betydning for de ældres sundhed og livskvalitet.
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Seniorrådet har forholdt sig til kvalitet, smagsoplevelse og den sociale situation
omkring måltiderne for både hjemmeboende borgere — der får bragt mad ud
— og beboere på kommunens plejecentre.
Seniorrådet har arbejdet for, at madproduktionen decentraliseres til
produktionskøkkener på de enkelte institutioner, - bl.a. det nye Pleje-og
Rehabiliteringscenter i Humlebæk - og at der lægges mest vægt på
velsmagende og indbydende mad i rare omgivelser. Ernæringsindhold,
velsmag og præsentation af maden er vigtigere end at overholde økologiske
standarder.
Seniorrådet har også gennem Nordgruppen vakt offentlig debat om manglende
køkken, når det nye superhospital i Hillerød opføres.

Også gennem Seniorrådets deltagelse i Forebyggelsesrådet for
Ældrebefolkningen har der været fokuseret på temaet mad, måltid,
ernæringssituation. Seniorrådet har tilsluttet sig Forebyggelsesrådets
anbefalinger på området. Det drejer sig om:
- Fortsat behov for ernæringsscreening, specielt borgere der tilbydes
madservice, sådan at det individuelle ernæringsbehov dækkes.
- Borgere, der træner og er i ernæringsmæssig risiko samt ernæringsmæssigt
truet, tilbydes individuel diætbehandling.
- Fortsat kvalitetssikring af kommunens madservice.
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Kulturgruppen
Kulturgruppen har fulgt det politiske udvalgs dagsordener.
Forkvinden for udvalget var gæst i 2017 ved et
Seniorrådsmøde, hvor kommunens indsats på
Kulturområdet mere bredt blev gennemgået.
Kulturen er for alle aldersgrupper og spiller en rolle i
alle menneskers liv. Kulturen skaber identitet og værdi.
Kulturen er dermed både noget, den enkelte selv må sørge
for, men samtidig noget, kommunen skal være bevidst om
at skulle stille til rådighed.

Udvalgsformand
Ulla Hardy Hansen
møder Seniorrådet

Det skrabede budget til kulturen her i kommunen blev beklaget
Under en bredere drøftelse af specifikke kulturindsatser på ældreområdet
omtaltes musikkens betydning bl.a. på plejecentrene, både musikterapi og den
frivillige indsats. Endvidere nævntes erindringsdansens betydning for demente
samt kunst i de kommunale ældreinstitutioner.
Udbringning af bøger fra biblioteker til personer, der ikke selv er i stand til at
give møde på bibliotekerne, herunder svage ældre, er en god service, der
forhåbentlig opretholdes.
Det blev foreslået at etablere ”Månedens Kultur- og Fritidskalender” for alle
borgere én gang månedligt i Uge-Nyt, lokalavisen for Fredensborgs borgere, og gerne med en underrubrik om ældre fx Ældresagens Søndagscafé,
biblioteksforedrag om ældre m.v. Et elektronisk nyhedsbrev til ældre, som
Seniorrådet også arbejder for at få etableret, kunne supplere.
Digitalt nyhedsbrev til ældrebefolkningen
Seniorrådet har arbejdet for en generelt bedre information til kommunens
ældrebefolkningen. ”Velkommen til nye pensionister-kurserne” blev kun
gennemført i en kort periode.
I 2017 lagde Seniorrådet et konkret forslag om digitalt nyhedsbrev på bordet til
politikerne. Byrådet har nu vedtaget, at der fra 2018 etableres et digitalt
nyhedsbrev til ældre 2 gange årligt. Det placeres samtidigt på kommunens
hjemmeside. I IT-caféer og på borgerservice mv kan ikke digitaliserede ældre
få hjælp til at følge nyhedsbrevets indhold.
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Frivillig indsats – Frivillig-charter
10.000 frivillige arbejdstimer hver dag; ca. så mange timer yder frivillige (det
vil sige ulønnede) ildsjæle hver dag her i Fredensborg Kommune. Det gør de,
fordi de kan, og fordi de vil. Det er f.eks. frivilligt at være medlem af bl.a.
Seniorrådet.
Et medlem af Seniorrådet har været projektleder
på ”Projekt Frivillig-charter Fredensborg” i det
næsten 2 år lange arbejde med udfærdigelsen af
et lokalt frivillig-charter. Det færdigtrykte
Frivillig-charter (erklæring), det færdigtrykte
Frivillig-bevis (lille plakat til opslagstavler) samt
Frivillig-skiltet (rund mærkat/nål til at sætte på tøjet),
blev offentliggjort i maj 2017.
Danskerne er en af de befolkningsgrupper i verden, der engagerer sig
allermest i frivilligt arbejde, og her i vores kommune er der langt flere frivillige
end på landsgennemsnit.
Frivilligt arbejde skaber værdi for samfundet og i den kommunale
opgaveløsning, men frivillige kan ikke pålægges opgaver … frivillige påtager sig
selv opgaver. Denne forskellighed er en styrke i og for fællesskabet. Alle
mennesker har værdi i sig selv.
Kommunens økonomi – budgetlægning – demografi-regulering
Seniorrådet følger tæt med i forarbejderne til årets budgetlægning, - i
budgetprocessen, - og de endelige beslutninger om det aftalte 4-års budget
for kommunen.
Seniorrådet initierede for snart mange år siden en proces, hvor et
borgmesterudvalg konkluderede, at der fremover fra forvaltningen skulle
fremlægges et såkaldt demografi-reguleret budget til politisk drøftelse.
Begrundelsen for et sådant synspunkt illustreres af figuren.
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Seniorrådet har med baggrund i den viste figur derfor med stor bekymring set,
at der er tale om en faldende tendens i det regnskabs- og budgetmateriale,
som lægges på politikernes bord til det årlige budget-seminar.
Befolkningsudviklingen viser bl.a., at der de kommende år vil komme flere
ældre og flere meget gamle. Et fald i udgifterne er derfor uacceptabelt.
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Seniorrådets seneste anbefalinger til den budgetproces, der førte til Byrådets
vedtagelse af budget 2018 – 2021 er illustrative for Seniorrådets rådgivning af
Byrådet. Seniorrådets kommentarer var:
Fastholde det politiske princip om et demografi-reguleret kommunalt
budget på grund af flere ældre og flere meget gamle omkostningskrævende
borgere. Demografi-regulering af budgettet sikrer, at borgerne som minimum
får samme service-niveau som i dag
Fortsat prioritere forebyggelse på ældreområdet og videreføre
Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen
Budget til flerårig udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen på
grund af økonomiske incitamenter fra lovændring om kommunal
medfinansiering af sygehusbrug og Regerings udspil – jf. figur nedenfor
Budgetbeløb til ophævelse af aldersdiskrimination for ledsagelse til
ældre handicappede og meget funktionshæmmede
Etablere og videreføre digitalt nyhedsbrev til ældrebefolkningen
Højere økonomisk prioritering af vedligeholdelsesstandard for fortove,
stier, veje mv., hvor mange ældre færdes
langsigtet udvikling af velegnede boliger til ældrebefolkningen, evt. i projektform
varmtvandsbassin
Den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet ændrer karakter fra
2017/2018, fordi der er kommet nye betalingsregler. Ældre koster fremover
dobbelt så meget at indlægge på et sygehus. Derfor har Seniorrådet anbefalet,
at den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet indgår i demografireguleringen, så der kommet tilskyndelse til kommunen til at løse flere
opgaver lokalt.
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Nogle udfordringer for et nyt Seniorråd fra 2018
Med baggrund i en status over Seniorrådets arbejde og resultater for perioden
2014 – 2017 – og de udfordringer, som er dukket op i forskellige poltikker, har
Seniorrådet nedenfor samlet en række temaer, som det vil være rimeligt at
forfølge for et nyt Seniorråd.
Udvidet tænkning for demografi-reguleret budgetlægning
Et demografi-reguleret budget – fremskrevet med befolkningsudviklingen – vil
sikre et serviceniveau, som vi kender i dag. Men mange opgaver kan løses i
det nære samfund og det nære sundhedsvæsen,– i stedet for at indlægge
ældre på hospital. Derfor bør det demografi-regulerede budget fremover
indtænke andre omkostningskategorier end i dag og inkludere mulige sparede
udgifter til hospitalsindlæggelse.
Revurdering af service niveau på flere områder
Det er Seniorrådets vurdering, at der bør gennemføres en revurdering af de
områder, hvor der i dag er kritik af for lavt serviceniveau. Det omfatter bl.a.
bemanding i hele plejesektoren, - aflastningsordninger, ikke mindst for
demente og deres familier – patientrettet forebyggelse for kronisk syge –
transportordninger for de økonomisk og geografisk dårligst stillede grupper af
ældre – realisere en række af de fortrinlige og gode ord og ideer i kommunens
ældre- og værdighedspolitik.
Udvikle det nære sundhedsvæsen og demenspolitik
En videre opbygning af det nære sundhedsvæsen er vigtig. Det handler om at
sikre et godt samspil mellem almen lægepraksis og den kommunale indsats
samt at udvikle de politikker, hvor der allerede findes nationale retningslinjer, eksempelvis for demenspolitik eller hvor der er tiltag på vej som for det nære
sundhedsvæsen. Sammenhængende patientforløb og en pårørende politik er
vigtige dele af denne udvikling.
Ældrevenlig planlægning af boliger og arealer, hvor ældre færdes
meget
Som led i udviklingsstrategien for kommunen og realisering af kommuneplanen
er det vigtigt at indtænke ældres behov og ønsker. Bofællesskaber for Seniorer
og flere ældrevenlige boliger med tilgængelighed, der også er til at betale bør
udvikles.
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Seniorrådet 2016 og 2017
Medlemmer
Finn Kamper-Jørgensen, formand
Michael Huusom, næstformand
Jørgen Simonsen, Kasserer
Niels Søndergaard, Webmaster
Anders Kopping
Helle Lassen
Anette Lewinsky
Grethe Troensegaard
Grethe Zöllner
Flemming Priem, suppleant

Nordgruppens Senior/Ældreråd
Finn Kamper-Jørgensen, formand
Michael Huusom
Region Hovedstadens Ældreråd
Jørgen Simonsen
Niels Søndergaard
Finn Kamper-Jørgensen, FU
Danske Ældreråd, Landsbestyrelsen
Finn Kamper-Jørgensen

(ved sygefravær for medlem af rådet)

Forebyggelsesrådet
Social- og sundhedspolitisk gruppe Finn Kamper-Jørgensen, formand
Anders Kopping, formand
Helle Lassen
Finn Kamper-Jørgensen
Helle Lassen
Observatører i beboer/pårørenderåd
Jørgen Simonsen
på plejehjem
Niels Søndergaard
Benediktehjemmet Grethe Zöllner
Egelunden
Michael Huusom
Teknisk gruppe
Mergeltoften
Niels Søndergaard
Michael Huusom, formand
Lystholm
Anders Kopping
Anette Lewinsky
Else Marie Hjemmet Jørgen Simonsen
Niels Søndergaard
Øresundshjemmet
Grethe Troensegaard
IT- og kommunkationsgruppe
Niels Søndergaard, formand til primo 2017
Michael Huusom
Anders Kopping
Anette Lewinsky
Kulturgruppe
Jørgen Simonsen, formand
Anette Lewinsky
Grethe Troensegaard
Madgruppe
Grethe Zöllner, formand
Anders Kopping
Jørgen Simonsen
Niels Søndergaard
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