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Fredensborg Kommune har en god ældrepolitik ... 
men ... 

de udfordrende besparelsesforslag på ældreområdet er 
begyndt at stikke hovedet frem – hele 3 gange i 2015. 

 
Læs mere om Seniorrådets rådgivning af politikerne i 

2015 i årsberetningen – og om udfordringerne for 2016, 

hvor alle politikker i kommunen skal revideres midtvejs i 

byrådsperioden 
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RESUMÉ 
 

Seniorrådet rådgiver politikerne – Byrådet. Det står skrevet i loven. 
 
UDFORDRINGER OG RESULTATER 2015 

De væsentligste udfordringer i 2015 har været: 
 

 Sprængt budget 2015 og mange besparelsesforslag. Kernevelfærd. 
Hele tre gange har Seniorrådet måtte forholde sig til besparelsesforslag. Vi har klart 
sagt, at det ikke må gå ud over kernevelfærden, som bl.a. handler om støtte og 

hjælp til ældre svage og syge og deres familie, når de ikke kan klare sig selv. F.eks. 
er forringet rengøring hjemme samt mindre end et ugentligt bad ikke acceptabelt. 

Der har været politisk forståelse for at bevare kernevelfærden. 
 

 Nyt pleje og rehabiliteringscenter 

Vi har været med i rådgivningsgruppen og bl.a. fastholdt, at det nye center i Hum-
lebæk får eget produktionskøkken, og at gåafstanden til nærmeste busstoppested 

bliver acceptabel for alle, der skal til og fra centeret. 
 

 Bedre tilgængelighed og acceptabel offentlig transport 
Omlægning/nedlægning af busruter og øgede priser på flextur vil forringe tilgænge-
ligheden for mange ældre. Vi har rådgivet om acceptabel tilgængelighed både ved-

rørende kollektiv transport, læskure, stoppesteder og vedrørende jævne veje, stier, 
god belysning, bænke m.v. Vore råd er i nogen udstrækning blevet fulgt. 

 
 Et godt ældreliv. Forebyggelse 

Vi ældre borgere er individuelt forskellige mennesker. Vore behov er forskellige. 
Dette rådgiver vi kontinuerligt Byrådet om. 
Mange ældre har kronisk sygdom. Gennem Forebyggelsesrådet for Ældrebefolknin-

gen presser vi på for en bedre forebyggende indsats, så man kan opnå et godt 
ældreliv trods sygdom. Noget har vi nået – men det går langsomt. 

 

UDFORDRINGER FOR 2016 
Midt i byrådsperioden revideres alle politikker, bl.a. ældrepolitik, sundhedspolitik, 

planpolitik. Det sker i 2016. 
 

 Revideret ældrepolitik der indeholder regeringskrav om værdighed 

Vi har nyskrevet ældrepolitikken på flere områder, indført et afsnit om værdighed 
og vi har indført et afsnit om forsøgs og udviklingsarbejde i kommunen. Det ligger 

nu på politikernes bord. 
 

 Sammenhængende patientforløb med god kvalitet 
Vi har nyskrevet et afsnit til sundhedspolitikken om gode, sammenhængende pati-
entforløb for de mange ældre med sygdom – så det hænger sammen på tværs af 

egen læge, sygehus, kommune. Dette ligger også på politikernes bord. 
 

 Tilgængelighed. Ældreboliger 

I planpolitikken har vi foreslået fokus på tilgængelighed  også for ældre  samt an-
befalet en fremtidsvurdering til kommuneplanen af ældreboliger. 
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Indledning 

Seniorrådet udarbejder hvert år en årsberetning. 
Denne årsberetning beskriver vore aktiviteter i 2015, og de udfordringer, vi kan 
møde 2016. 

 
Seniorrådet 

Seniorrådets ni folkevalgte medlemmer (og et antal suppleanter) er valgt for en pe-
riode af fire år. Medlemmerne er navngivet på årsberetningens forside. I 2015 valg-
te den hidtidige formand Jørgen Simonsen at fortsætte som menigt medlem. Seni-

orrådets nuværende formand er Finn KamperJørgensen. 
Næste valg er i efteråret 2017, for perioden 20182022. 

 
Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter 
mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældrebe-

folkningen. Byrådet er, i forhold til gældende lov, forpligtet til at høre Seniorrådet 
om alle forslag, der vedrører de ældre. 

 
Seniorrådet modtager, samtidig med Byrådsmedlemmerne, dagsordener og refera-
ter fra Byrådets forskellige udvalg. Vore afgivne høringssvar indgår i sagsbehand-

lingerne. Seniorrådet har et godt forhold til og samarbejde med Byrådet og de fol-
kevalgte politikere. 

Seniorrådets høringssvar og egne mødereferater lægges ud på både kommunens 
og på vores egen hjemmeside http://fredensborg.seniorraad.dk 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jørgen Simonsen blev i 2015 afløst som formand af Finn Kamper-Jørgensen 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

  

 

Blandt gæsterne ved vore møder er 
 politikere og forvaltningspersonale 

 

 

http://fredensborg.seniorraad.dk/
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Samarbejdet med andre Senior-/Ældreråd foregår henholdsvis i Nordgruppen (ni 

råd i Nordsjælland), og i Region Hovedstadens Ældreråd (29 kommuner, inkl. Kø-
benhavn og Frederiksberg). I disse råd gives gensidig orientering, og vi udarbejder 
fælles høringsforslag til Regionen. 

 
Seniorrådets tema-grupper 

Arbejdet i Fredensborg Seniorråd foregår i 5 tema-grupper: Social og sundhed, 
Tekniske emner, IT og Kommunikation, Kultur og en Madgruppe. 
Seniorrådet arbejder tæt sammen med ”Forebyggelsesrådet for ældrebefolknin-

gen”, se senere om Forebyggelsesrådet. 
 

Social og Sundhedsgruppen (SOSUgruppen) 
I 2015 har budgettet for ældreområdet hele tre gange været genstand for bespa-
relsesforslag. Især den kommunale medfinansiering af hospitalsindlæggelser samt 

udgiften til vikaranvendelse på plejecentrene har lagt voldsomt pres på budgetter-
ne. 

Hver gang har Seniorrådets Social og Sundhedspolitiske gruppe (SOSUgruppen) 
været på banen med høringssvar og fremmøde for det politiske udvalg for at for-
hindre vedtagelse af de værste forslag til besparelser. Seniorrådet har derved væ-

ret med til at forhindre besparelser på rengøringsfrekvensen hos de visiterede bor-
gere samt sikret, at det ugentlige bad er bibeholdt. 

Senest var Seniorrådets indsats i efteråret medvirkende til, at budgetoverskridelser 
på ældreområdet på 8 mio. kr. i 2015 og forventede budgetoverskridelser i 2016 på 
ca. 11 mio. kr. ikke blev finansieret ved drastiske nedskæringer, men i stedet blev 

dækket af reserver fra kommunekassen. Dette resultat er naturligvis meget til-
fredsstillende, men Seniorrådet er bekymret for, om de budgetter for ældreområ-

det, der er vedtaget for 2016, bliver udfordret på samme måde, som det skete i 
2015. Seniorrådet havde hellere arbejdet for nye tiltag i stedet for at kæmpe mod 
nedskæringer. 

 

Et andet væsentligt tema i 2015 har været borgernes udgift til bolig på kommunens 

plejehjem. Det fremgår IKKE på kommunens hjemmeside, at der er meget stor for-
skel på huslejen og boligstøtten mellem kommunens plejehjem. Seniorrådet har 
påpeget dette over for kommunen, og på Seniorrådets foranledning er spørgsmålet 

af Danske Ældreråd i 2015 sendt videre til de relevante ministerier. 
 

SUSUgruppen ser det som sin primære opgave at rådgive politikerne, så de 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. Desværre har 2015 mest været 
en kamp for at bevare kernevelfærden mere end at komme med forslag til forbed-

ringer. Naturligvis er Social og Seniorudvalget i kommunen Seniorrådets vigtigste 
samarbejdspartner, idet udvalget er omdrejningspunktet for al ældrepleje i kom-

munen. Her er det Seniorrådets opgave at være vagthund, så der ikke sker ned-
skæringer i ydelser til de ældre. 
 

SOSUgruppen afholder møder få dage før møderne i det politiske udvalg, Social 
og Seniorudvalget. Ud over en generel drøftelse af aktuelle spørgsmål forbereder 

gruppen eventuelle høringssvar til udvalget samt udtrykker eventuelt ønske om fo-
retræde for udvalget. 
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Seniorrådet følger med i plejecentrenes udvikling gennem besøg og ved deltagelse i beboer- og pårørenderåd 

 

I 2015 har Seniorrådet haft foretræde for Social og Seniorudvalget fire gange samt 
afgivet høringssvar og synspunkter ca. 15 gange. 

 

Fremmødet for udvalget har primært drejet sig om varslede besparelser på budget-
terne på ældreområdet, men også placering og indhold i det planlagte Rehabilite-

rings og Plejecenter i Humlebæk har givet anledning til fremmøde. 
 
De fremsendte høringssvar har drejet sig om: 

 
 Varslede besparelser på ældrebudgettet (flere høringssvar) 

 Placering og indhold i det kommende Rehabiliterings og Plejecenter, herunder 

 etablering af produktionskøkken (flere høringssvar) 
 Personkørsel til og fra genoptræning 

 Klippekortordningen til borgere med hjemmehjælp 

 Anvendelse af midlerne fra Ældrepuljen i 2015 (flere høringssvar) 

 Praksisplan om samspillet mellem lægepraksis og det kommunale sundheds
 væsen 
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De høringssvar, som blev afgivet i årets første ni måneder, kan læses ved at gen-

nemgå referaterne fra Seniorrådets møder. Disse referater samt høringssvarene 
kan læses på Seniorrådets hjemmeside. 

I løbet af 2015 har Seniorrådet endvidere deltaget i planlægningsmøder om sanse-

haveprojekter på Benediktehjemmet og Lystholm samt i møder om revidering af 

kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet. 
 
Udfordringer i 2016: 

 
Finanslovens krav til alle kommuner om at vedtage en værdighedspolitik for pleje 

og omsorg har givet anledning til, at Seniorrådet har drøftet værdighed i ældrepoli-
tikken og ikke blot i pleje og omsorg. Seniorrådet har ambitioner om at sætte et 
synligt fingeraftryk på værdighedspolitikken og på revideringen af kommunens Æl-

drepolitik, som skal vedtages sidst på foråret 2016. 
Vi vil endvidere komme med forslag til anvendelsen af de ca. 7,4 mio. kr., som Fre-

densborg Kommune modtager fra staten som kommunens andel af regeringens 
”Værdighedsmilliard”. Disse midler SKAL anvendes til at finansiere nye tiltag over 
for ældrebefolkningen for at understøtte den værdighedspolitik, som kommunen 

skal vedtage inden d. 1. juli 2016. Seniorrådet vil påse, at pengene ikke blot ”fyldes 
i huller” eller bruges til budgetforbedringer. 

 
Seniorrådet ser endvidere i krystalkuglen, at budgetterne på ældreområdet kan bli-
ve udfordret igen i 2016. Vi har i 2015 set, at det har været vanskeligt for admini-

strationen at budgetlægge realistisk, og desværre kan dette også være tilfældet for 
2016. 

 

 

Teknikgruppen 

Teknikgruppen afholder regelmæssige møder med relevante samarbejdspartnere i 
kommunens tekniske forvaltning. 

I forbindelse med og som kompensation for nedlæggelse af busruter har også Fre-
densborg Kommune i 2013 indført og senere videreudbygget Flextur. De fleste 
kommuner i Nordsjælland har flextursordninger. Desværre gælder dette ikke for 

Hillerød Kommune, hvor det nærmeste hospital jo ligger, og hvor det nye supersy-
gehus skal opføres. 

Flextur er en mindre del af Flextrafik og kan benyttes af alle borgere. Man bliver på 
taxalignende måde afhentet på sin adresse (ved kantsten) og afleveret (ved kant-
sten) på en anden, ønsket adresse. Prisen svarer ca. til prisen for de kollektive 

bustakster på strækninger, der er mindre end ca. 10 km. 
Seniorrådet mener, at Flextur er et fornuftigt alternativ og et trygt tilbud til ældre 

med ønske om kantsten-til-kantsten transport. 

 

I 2015 har teknikgruppen over for Team Trafik i kommunen og over for trafiksel-

skab MOVIA gjort rede for nødvendigheden af forbedringer i ordningen angående 
Flextur, herunder: 

 
 Bedre rabatordning for første medrejsende. Mange ældre og/eller handicappe-

de personer er afhængig af at have ledsager med. 

 Bedre prismæssig udnyttelse/samkørsel af Flextur og den øvrige kollektive 
transport, så ”totimers reglen” kan udnyttes, således at man kan fortsætte på 
samme ”klip” med f.eks. Kystbanen. 
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 Nedlæggelsen af rute 383 i Kokkedal Øst har i 2015 medført stor mediedebat. 

Ved et møde i december 2015 med bl.a. borgmesteren og repræsentanter fra 
Kokkedal Øst har Seniorrådet medvirket til, at alle pensionister og flextursbru-
gere i Kokkedal Øst området vil kunne visiteres til gratis Flextur. 

 Også i andre byområder har der været problemer, bl.a. i Sørup, hvor bustider-
ne ikke har været koordineret med togafgangene til/fra Fredensborg og Kok-

kedal stationer. Her primo 2016 synes en løsning dog at være nært foreståen-
de. 

 

Emnet kan opsummeres kort: Seniorrådet mener, at Byrådet skal give alle ældre 
mulighed for adgang til offentlig transport, samt at transporten organiseres så bru-

gervenligt og billigt som muligt, specielt for de ældre, der ikke er visiteret til anden 
form for kørsel. 
 

”Tilgængelighed” er et andet emne, som Teknikgruppen har stor fokus på; også her 
har vi et rigtig godt samarbejde med kommunen, i dette tilfælde kommunens Til-

gængelighedskoordinator. 
Ældrebefolkningen og personer med handicap har på mange områder sammenfal-
dende interesser og behov for bedre tilgængelighed. Seniorrådets teknikgruppe og 

Danske Handicaporganisationer (DH) Fredensborgs tilsvarende ”Tilgængeligheds 
og Kommunikations gruppe”, holder jævnligt møder og udveksler erfaringer. DH 

har udfærdiget en prioriteringsliste, som Seniorrådet på mange områder støtter. 
Der er således indkøbt flytbare teleslynger i kommunen, og der arbejdes (stadig) 
på bedre tilgængelighed ved hovedindgangen til Fredensborg Rådhus til gavn for 

ældre med gangbesvær, rollator eller evt. kørestol. 
 

IT og Kommunikationsgruppen 
Seniorrådet besluttede i foråret 2015 at opdele den eksisterende IT og Kulturgrup-
pe i to grupper: Kulturgruppen og IT- og Kommunikationsgruppen. 

 
IT- og Kommunikationsgruppen skal udarbejde både strategi og metoder til at gøre 

Seniorrådet mere synligt, både internt i kommunen og i den lidt bredere offentlig-
hed. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
            Seniorrådet har synliggjort sine  
                aktiviteter og rådgivning gennem 
                en brochure og ny hjemmeside  
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Desuden skal gruppen også se på interne processer og arbejdsopgaver, samt finde 

metoder til en moderne og velfungerende arkiveringsfunktion. Gruppen satte sig 
desuden for at se på — og eventuelt modernisere — forretningsorden, vedtægter 
og samarbejdsaftaler med kommunen. 

 

En del af dette arbejde var allerede startet med Teknikgruppens udgivelse af Seni-

orrådets (reklamebetalte) brochure i det tidlige forår. Dette arbejde vil for fremti-
den ligge i IT- og Kommunikationsgruppen. 
 

IT- og Kommunikationsgruppen har udarbejdet et kommissorium, som omfatter 
emner som egen hjemmeside, pressemeddelelser, nyhedsbreve, arkivering, grafisk 

design af dokumentlayout, layout af høringssvar, revision af forretningsorden, bro-
churer, forslag til kommende vedtægter, prokuraregler og andre emner. 
 

Der er tale om et meget omfattede kommissorium, så Seniorrådet blev enige om at 
prioritere opgaverne og at dele det i mere medgørlige portioner. 

Seniorrådet besluttede, at gruppens første højt prioriterede opgave skulle være at 
skabe en hjemmeside. 
 

Denne hjemmeside — http://fredensborg.seniorraad.dk — blev officielt åbnet i be-
gyndelsen af september og fungerer nu på helt normale vilkår. 

Hjemmesiden har endnu ikke det helt store publikum, men antallet af hits vokser 
langsomt ... men støt. 
Gruppen startede sideløbende en revision af den interne forretningsordenen. 

 
Et medlem af gruppen har udviklet en generel præsentation om Seniorrådet. Denne 

præsentation vil gruppen arbejde på at videreudvikle i det kommende år. 
 
IT- og Kommunikationsgruppen har til opgave at finde og etablere metoder og pro-

cesser for at arkivere Seniorrådets arkivalier på en moderne og holdbar måde.  
 

Gruppen er også blevet bedt om at udarbejde og beskrive nogle retningslinjer for at 
gøre både dagsordener og referater mere oplysende og letlæste. 
 

Madgruppen 
Madgruppen arbejder for, at de ældre borgere i Fredensborg Kommune, der er visi-

teret til levering af mad, får varm og veltillavet mad (udbragt hver dag), samt at 
maden serveres med omsorg af uddannet personale. Dette gælder for alle borgere, 
hjemmeboende som beboere på plejehjem. Et godt måltid mad skal nydes sammen 

med andre ... gerne i et såkaldt ”netværk”. 

 

Vi ”kæmper” med kommunen for, at den daglige mad (produktion, levering, opbe-
varing, tilberedning, servering og fortæring) skal være en god oplevelse for alle, og 
samtidig forebygge de ældres dehydrering, underernæring og andre næringsrelate-

rede sygdomme. 

 

Seniorrådet støtter i princippet op om økologisk mad, men ønsker vores målgruppe 
selv skal bestemme. 

 

Kulturgruppen 
Seniorrådets kulturgruppe har som sit formål at sikre, at der også for vore ældre 

http://fredensborg.seniorraad.dk/
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medborgere vil blive tilbudt oplevelser, der kan være med til at forbedre borgernes 

livskvalitet. 
 
Der er i alle fire bysamfund biblioteker, men også vore museer, Louisiana og Nivaa-

gaard, tiltrækker alle aldersgrupper. Hertil kommer f.eks. Ringovnen i Nivå og Fre-
densborg Slot. I Humlebæk har Humle Bio stor søgning og specielle arrangementer 

for ældre. 
Tilskud til aftenskolerne er vigtig. I 201516 giver kommunen 40 % tilskud til un-
dervisning på aftenskolerne til pensionister der har tillægsprocent 100 af folkepen-

sionen. Seniorrådet vil arbejde for, at tilskuddet fortsætter i 2017 og fremefter. 
 

Blandt meget andet har Seniorrådets i 2015 også behandlet: 
 

Udformning af planstrategien: ”Fremtidens Fredensborg Kommune, og Agenda 
21” er emner, som Seniorrådet i slutningen af 2015 blev vældig engageret i. 
Vi har naturligvis indsendt høringssvar på det almene og generelle plan. Dette ar-

bejde fortsætter i 2016. 
 

Nyt plejecenter: Når resultaterne af udbudsrunden for det nye plejehjem er of-
fentliggjort, vil Seniorrådet deltage aktivt ved høringssvar, således at det nye ple-
jehjem inden for rammemulighederne bliver så fremtidssikret som muligt. 

Kollektive offentlige trafikforbindelser til og fra plejehjemmet vil få stor opmærk-
somhed, bl.a. kravet om max. 50100 meter til nærmeste busstoppested. Vores 

madgruppe og andre, vil i 2016 fastholde kravet om et ”produktionskøkken”. 

 

Forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere: Som følge af en lovændring 

vil de forebyggende besøg af en forebyggelseskoordinator til ældre borgere blive 
ændret. Seniorrådet vil sammen med Forebyggelsesrådet deltage aktivt i planlæg-

ningen af den fremtidige tilrettelæggelse af ordningen. 
 
Trafiksikkerhed og planlægning: Trafiksikkerhedsudvalget, hvor Seniorrådet 

havde en repræsentant, blev nedlagt ved sidste kommunalvalg og erstattet af Ud-
valget for Infrastruktur og Trafik. Idet Seniorrådet ”repræsenterer” hver fjerde bor-

ger i kommunen, mener vi, det ville være begavet og relevant med vores (de æl-
dres) synspunkter i det nuværende / næste valgperiodes ”trafikudvalg”. 

 

Retssikkerhed og Borgerrådgiver: Seniorrådet tager ikke selv stilling til person-
sager, men lægger stor vægt på, at ældrebefolkningens rettigheder med hensyn til 

tildeling (visitering) af personlig og praktisk hjælp m.v. overholdes. Dette gælder 
naturligvis specielt i tider som nu, hvor økonomiske nedskæringer kan frygtes at 
ramme serviceområdet for ældrebefolkningen samtidig med, at kommunens med-

arbejdere kan føle sig hårdt spændt for. 
Generelt er ældrebefolkningen tilbageholdende med at klage. Af disse grunde finder 

Seniorrådet det af væsentlig betydning at holde sig orienteret om kommunens 
sagsbehandling herunder, at sagsbehandlingen sker med passende hurtighed, og at 
der gives behørig vejledning om klageadgang. 

Fredensborg Kommune etablerede i 2014 en Borgerrådgiver. Borgerrådgiverens 
opgave var at sikre, de nævnte retssikkerhedsgarantier på bl.a. det sociale område. 

Borgerrådgiveren mødte som gæst i Seniorrådet og redegjorde for sin virksomhed. 
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 201619 ophørte Borgerrådgiveren i 
Fredensborg Kommune. Seniorrådet vil skærpe sin interesse i information om æl-
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drebefolkningens forhold på sociale, juridiske og administrative områder i kommu-

nen. 
 
Samarbejde med Ældre Sagen: Seniorrådet har et udbytterigt og gensidigt sam-

arbejde med lokalbestyrelsen i Ældre Sagen Fredensborg. 3 af Seniorrådets med-
lemmer er pt. også medlemmer af lokalbestyrelsen i Ældre Sagen. 

 
Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen: Byrådet har på initiativ af Senior-
rådet for perioden 20142017 etableret et Forebyggelsesråd med deltagelse af Se-

niorrådet, Ældresagen, Handicaprådet, Dagcenter og to forvaltningsgrene. 
Forebyggelsesrådet rådgiver politikerne om implementering af nationale retningslin-

jer for forebyggelse,  blandt andet de såkaldte forebyggelsespakker fra Sundheds-
styrelsen. 
Den første handlingsplan for bedre forebyggende indsats blev udarbejdet i 2015. 

Den har titlen: Handlingsplan for fysisk aktivitet. Den blev præsenteret på en te-
madag for Byrådet i november 2015. 

Der vil i 2016 blive fulgt op på handlingsplanens enkelte anbefalinger, ligesom det 
desuden er besluttet at fokusere på mental sundhed, lighed i sundhed, mad og er-
næring og forebyggende hjemmebesøg til ældrebefolkningen. 

 

 

Seniorrådets ”udfordringer” i 2016 og frem 
 
Ud over de ovenfor beskrevne tiltag, bliver Seniorrådets væsentligste udfordringer i 

2016 at: 
 
 fastholde Fredensborg som en kommune der fortsat er en god kommune for 

alle borgere ... også når man bliver ældre, svag og/eller syg 
 kommentere kommunens budget og eventuelle besparelser så kernevelfærden 

for ældrebefolkningen opretholdes 
 regeringskravet om en værdighedspolitik for en kommune udformes perspek-

tivrigt og som en del af en samlet, revideret ældrepolitik 

 den reviderede sundhedspolitik afspejler, at der i ældrebefolkningen er et me-
get højt niveau af kronisk sygdom (75 % af ældre lever dagligdagen med en 

kronisk sygdom som gigt, diabetes, KOL, allergi, kræft) 
 et nyt rehabiliterings- og plejecenter planlægges og bygges ud fra principper 

om, hvad der skaber et godt ældreliv trods sygdom 
 der arbejdes systematisk for sammenhængende patientforløb på tværs af egen 

læge, sygehus, kommune og at forebyggende indsats prioriteres 

 bidrage til en perspektivrig udvikling af kommunen som forsøgs- og udvik-
lingsorienteret og som en del af frikommuner der fokuser på  ældre og sund-

hed 

 alle ældre (efter behov) får acceptable offentlige transportmuligheder til over-
kommelige priser 

 der i alle 4 ”byer” gives mulighed for kultur i nærområdet 
 tilgængelighed fortsat udvikles og tænkes ind i alle sammenhænge, hvor ældre 

færdes 

 den digitale og teknologiske udvikling sker på basis af basale humane prin-
cipper samt at der etableres et digitalt nyhedsbrev til ældrebefolkningen 
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Seniorrådet vil i 2016 fortsætte det gode samarbejde med 
kommunens administration og de folkevalgte politikere 

  

 

 

2016 udfordring 
 
Byrådets Social- og Seniorudvalg drøftede 
tidligt I 2016 værdighed i ældreplejen med 
Seniorrådet  
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Seniorrådet 2016 

 
 

Finn Kamper-Jørgensen, Formand 
Michael Huusom, Næstformand 

Grethe Troensegaard, Sekretær 
Niels Søndergaard, Kasserer 
 

Social og sundhedspolitiske gruppe 
Anders Kopping, Formand 

Finn KamperJørgensen 
Helle Lassen 

Jørgen Simonsen 
Niels Søndergaard 
 

 
Teknisk gruppe 

Michael Huusom, Formand 
Anette Lewinsky 
Niels Søndergaard 

 
 

 
IT og kommunikationsgruppe 
Niels Søndergaard, Formand 

Michael Huusom 
Anette Lewinsky 

Anders Kopping 
 
 

 
Kulturgruppe 

Jørgen Simonsen, Formand 
Anette Lewinsky 

Grethe Troensegaard 
 
 

 
 

Madgruppe 
Grethe Zøllner, Formand 
Jørgen Simonsen 

Anders Kopping 
Niels Søndergaard 

 
 
 

Region Hovedstadens Ældreråd 

Niels Søndergård 

Jørgen Simonsen 

Forebyggelsesrådet 
Finn Kamper-Jørgensen 

Helle Lassen 

 

Nordgruppens Senior-/Ældreråd 
Finn Kamper-Jørgensen 

Michael Huusom 

Observatører på plejehjem 
Øresundshjemmet       Grethe Troensegaard 

Egelunden                Michael Huusom 
Mergeltoften                Niels Søndergaard 

Benediktehjemmet       Grethe Zöllner 
Lystholm                Anders Kopping 

Else Marie Hjemmet     Jørgen Simonsen 
 


