Fredensborg Seniorråd
Årsrapport 2012

Generelt for perioden 2010 til 2013
Fredensborg Seniorråd i Fredensborg Kommune er valgt for fire år fra 1. januar
2010 til 31. december 2013.
Seniorrådet har ni medlemmer og holder ordinære møder hver måned undtagen juli måned. Referater af Rådets møder findes på kommunens hjemmeside,
www.fredensborg.dk.
Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed i Fredensborg Kommune. Seniorrådet har derfor en samarbejdsaftale med kommunen. Her er nogle vigtige
punkter fra aftalen:

Samarbejdsaftale mellem Seniorrådet og Fredensborg Kommune
Denne aftale skal fremme kommunikation og samarbejde mellem Fredensborg kommune
og Fredensborg Seniorråd og skal bidrage til, at Seniorrådet får adgang til alle de nødvendige informationer på det rette tidspunkt til gavn for alle ældre i Fredensborg
Kommune.
Seniorrådets funktion.
Seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
Byrådet er forpligtet til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre i
henhold til gældende lov.
Seniorrådet og Fredensborg kommunes borgmester, byrådet, byrådets udvalg og kommunens administration mødes efter behov til drøftelse af ældrepolitiske emner.
For at sikre, at Seniorrådets rådgivende funktion kan indgå i byrådets og udvalgenes
drøftelser, skal dagsordenen med tilhørende bilag tilsendes Seniorrådets medlemmer
samtidig med udvalgenes medlemmer.
Samarbejdet med politikere og forvaltning
Seniorrådet har nedsat tre grupper, der samarbejder med de tilsvarende politiske udvalg. Social- og Sundhedsgruppen samarbejder med Social- og Sundhedsudvalget. Teknisk Gruppe samarbejder med Plan- og Klimaudvalget og
Miljø- og Teknikudvalget. Kulturgruppen med Fritids- og Erhvervsudvalget og
Kultur- og Turistudvalget. Grupperne gennemgår udvalgenes sager, der vedrører de ældre, og indsender høringssvar om relevante sager. Social- og Sundhedsgruppen har langt de fleste høringer. Seniorrådet har ret og pligt til at foreslå nye tiltag, herunder forslag til kommunens budget.
Inden vi går over til resultaterne i 2012 vil Seniorrådet påpege, at vi igen i
2012 har haft et forbilledligt samarbejde med politikere og forvaltning. Der bliver altid lyttet til Seniorrådet og vi får alle de oplysninger, vi beder om.

De vigtigste resultater i 2012
i alfabetisk rækkefølge
Busruter
Det kommunale trafikpolitiske standpunkt er: ”Den kollektive trafik skal styrke
de store passagerstrømme (især pendlerne) og samtidig sikre en minimumsbetjening af de mindre befolkede dele af kommunen”.
Dette synspunkt er ikke tilstrækkeligt til at sikre de mere tætbefolkede områder en rimelig busbetjening, da borgerne – herunder ældre og dårligt gående –
har andre behov for busbetjening.
Seniorrådet prioriterer en fortsat betjening af boligområdet Kokkedal Øst med
en rute, der passerer Ullerødgårdsvej og en forbedret betjening af Kokkedal
Vest med fast timekørsel og aftenkørsel indtil kl. 22.
Busstoppesteder
Seniorrådet har påpeget, at såvel tilgængelighed til busstoppesteder, herunder
afstande, som læskures design samt ramper har betydning for buspassagererne, specielt for ældre og dårligt gående.
Forebyggende hjemmebesøg
Seniorrådet lægger stor vægt på den forebyggende indsats over for kommunens borgere, og den indsats, som forebyggelseskoordinatorerne har ydet – og
betydet – kan ikke undervurderes.
Ved at have en tæt og vedvarende kontakt til specielt de ældre borgere har det
været muligt at påvirke borgerens helhedstilstand – og dermed borgerens livskvalitet. Her har KRAM-faktorerne (KRAM = kost, rygning, alkohol, motion) naturligvis været ét af hovedpunkterne, og det er lykkedes at få rigtig mange til
at interessere sig for den daglige kost samt for motion. Men det er også lykkedes ved en effektiv indsats at få borgerne til at deltage i aktiviteter f.eks. på
dagcentre, og dermed forebygge ensomhed, specielt for enlige.
Det var derfor med stor betænkelighed, at Seniorrådet måtte notere sig, at antallet af forebyggelseskoordinatorer i 2011 blev skåret fra to til én, og den forebyggende indsats derved blev reduceret til et minimum.
Heldigvis lykkedes det Seniorrådet at overbevise byrådet om indsatsens værdi,
og både i 2012 og 2013 blev det igen muligt at ansætte forebyggelseskoordinatorer, så der nu igen er tre koordinatorer, det samme antal som ved sammenlægningen af de to kommuner.

Forløbet med forebyggelseskoordinatorerne belyser, hvordan først forvaltningen og senere politikerne har ændret deres opfattelse på forebyggelse indenfor
ældreområdet.
Fondsmidler
I Fredensborg Kommune har man én – meget velfungerende – biograf, men
desværre var der ingen mulighed for personer i kørestol at komme ind i foyer’en. Seniorrådet påvirkede i denne sag, så der blev søgt fondsstøtte, og der
er i dag opstillet en rampe foran Humle Bio, så personer med rollator og kørestol frit kan køre ind i biografen.
Også på andre områder har Seniorrådet forsøgt at sætte sit fingeraftryk. Inden
sammenlægningen blev det besluttet at opstille teleslyngeanlæg i byrådssalen.
Denne sag blev lagt i skuffen efter sammenlægningen, men Seniorrådet indvirkede, at der blev søgt fondsstøtte, hvilket betyder, at svagthørende fremtidig vil have mulighed for at følge debatten i byrådssalen.
Kultur og Idræt, Fritid og Erhverv
Foruden de nævnte udvalg inden for det sociale og det tekniske område samarbejder Seniorrådet også med de to udvalg inden for kultur, nemlig fritids- og
erhvervsudvalget og kultur- og idrætsudvalget.
Seniorrådet har her sat vore fingeraftryk ved deltagelse i debatmøder og workshops. Et medlem af Seniorrådets kulturgruppe deltager som frivillig ved indlæsning af Fredensborgs lydavis, der udsendes til svagtseende i kommunen.
Seniorrådet er stolt over, at Lydavisen modtog Årets Handicappris for 2012.
Seniorrådet har deltaget i planlægningen og gennemførelsen af Seminar for
kommende pensionister.
Kommunens Sundhedspolitik (Revision)
Seniorrådet samlede sine synspunkter i en kommentar, der kan sammenfattes
således:
I det foreliggende udkast til politik er der stadig massivt fokus på borgerrettet
forebyggelse – medens syge mennesker og kronisk syge omtales mere generelt. Vi udtrykte vor bekymring for, at en del af sundhedspolitikken er opsplittet på to forvaltningsområder. Ældregruppen burde også behandles i sundhedspolitikken – medens politikerne mener, at det skal indgå i ældrepolitikken.
Seniorrådet foreslog derfor et 5. standpunkt tilføjet med følgende ordlyd:
Vi fremmer borgernes livskvalitet og mindsker konsekvenserne af sygdom ved
at:
• sikre træning, herunder selvtræning og genoptræning samt rehabilitering til borgere med behov herfor

• videreudvikle kurser for mennesker der har kronisk sygdom
• forebygge unødvendige sygehusindlæggelser
• bidrage med information til borgerne om det samlede sundhedsvæsens tilbud om forebyggelse, behandling og pleje
• sikre et godt samspil om behandling og pleje mellem sygehus, almen lægepraksis og den kommunale indsats
• sikre den fornødne kapacitet ved plejeboliger og pleje af ældre
I det videre arbejde hen imod et politisk vedtaget dokument blev der i vid udstrækning taget hensyn til Seniorrådets kommentarer.
Kommunens Ældrepolitik (Revision)
Seniorrådet deltog i udvalgsarbejdet om revisionen af ældrepoltikken. Seniorrådet stillede det absolutte krav, at demente fik en fremtrædende plads i ældrepolitikken. Med den demografiske udvikling er det helt sikkert, at der bliver
flere og flere demente, og derfor er aktiveringen og plejen af demente et vigtigt element.
Seniorrådet har i flere år gjort opmærksom på, at behovet for plejeboliger til
demente har været undervurderet. At have svage plejepatienter og demente
patienter i samme bo-enhed gør det meget svært at differentiere plejen, da
demente borgere skal aktiveres, medens de svage skal have pleje. Seniorrådet
er derfor meget tilfredse med, at Benediktehjemmet ændres fra et plejecenter
til med tiden udelukkende at være et demenscenter.
Kvalitetsstandarder for pleje mv.
En tilbagevendende opgave for Seniorrådet er at gennemgå kvalitetsstandarderne, som revideres årligt inden de godkendes af byrådet.
Antallet af kvalitetsstandarder er efterhånden nået det betragtelige antal af 17,
der beskæftiger sig med så forskellige emner som selvtræning, genoptræning
efter hospitalsophold, forskellige former for madleverancer og ydelser, der
henhører under praktisk hjælp, samt personlig pleje.
Ved en grundig gennemgang forsøger Seniorrådet at påvirke, så standarderne
dels bliver let forståelige for den almindelige borger, dels at forholdene ikke
forringes. Også tidsfrister, f.eks. i forbindelse med træning, har vi forsøgt at få
forbedret, så der ikke går for lang tid, før en udskrevet patient kan begynde på
den nødvendige genoptræning.
Samarbejde med Ældre Sagen
Ældre Sagen og Fredensborg Seniorråd har et tæt samarbejde om arbejdet for
de ældre borgere. Vi orienterer hinanden om de sager, vi arbejder med, så vi

sammen kan påvirke politikerne og kommunens administration, til gavn for de
ældre. Samarbejdet har i 2012 blandt andet omfattet den nye ældrepolitik,
planlægning af pensionistskovtur og Spisevenner.
Medlemmer af Fredensborg Seniorråd, Jørgen Simonsen og Finn KamperJørgensen, er medlemmer af Ældre Sagens lokalbestyrelse.
Telebus
Seniorrådet anbefaler, at Telebusserne fortsætter efter kontraktudløb i 2015.
Seniorrådet anser det for vigtigt, at der tilbydes Telebuskørsel fra de fire bysamfund direkte til sygehusene, selv om det betyder, at der skal køre flere telebusser i kommunen.
Tilgængelighedskoordinator
Også inden for et andet felt har Seniorrådet kunnet påvirke budgetforhandlingerne, idet byrådet har besluttet at ansætte en tilgængelighedskoordinator i
2014.
Tilgængelighedskoordinatorens meget vigtige arbejde bliver at sørge for, at tilgængelighed indtænkes i alle projekter, på tværs i kommunen. Ældre og handicappede har jo i mange tilfælde fælles interesser, og skal behandles ens. Seniorrådet vil forsøge at gøre sin indflydelse gældende, så arbejdsopgaver og
kompetence svarer til, hvad andre kommuner har haft gode resultater med.
Tilgængelighed er også, at borgerne kan komme fra A til B i kommunen, uden
at skulle skifte mellem forskellige transportmidler. Her har Seniorrådet forsøgt
at påvirke, at ”udkantsområder” ikke bliver glemt i planlægningen, når aftalerne med trafikselskaberne skal genforhandles.
I 2008 udførte Seniorrådet en omfattende analyse af busstoppesteder og deres
tilgængelighed. Det ser ud til, at denne undersøgelse nu bliver anvendt, idet
såvel busstoppesteder, læskærme og busstoppestedernes tilgængelighed vil
blive gjort til genstand for en større gennemgang, hvor Seniorrådet bliver naturlige deltagere i arbejdet.
Dette arbejde varetages af Seniorrådets tekniske gruppe, der samarbejder
med Miljø- og Teknikudvalget samt Plan- og Klimaudvalget.
Trafiksikkerhedsudvalget
Seniorrådet er repræsenteret i kommunens Trafiksikkerhedsudvalg. Seniorrådet lægger stor vægt på at være med til at præge trafiksikkerheden i kommunen, til gavn ikke mindst for vore ældre og svage borgere.
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