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Seniorrådet har i 2011 – traditionen tro – holdt 11 møder.  Disse møder 
afholdes – også traditionen tro - når dagsordenen for Social- og 

Sundhedsudvalget er offentliggjort. 
 

Seniorrådet lægger stor vægt på sin høringsret over for byrådets faste 

udvalg, men holder også regelmæssige møder med relevante 
afdelingschefer.  

 
Udover møderne i Seniorrådet, hvor alle deltager, holder vi møder i  

 
- So-Su Gruppen (der beskæftiger sig med Social- og 

Sundhedsudvalgets dagsordener),  
- Teknisk Gruppe, der beskæftiger sig med Plan- og Klimaudvalgets 

samt Miljø- og Teknikudvalgets dagsordener,  
- Kulturgruppen, der beskæftiger sig med Kultur- og Turismeudvalgets 

samt Fritids- og Erhvervsudvalgets dagsordener.  
 

Seniorrådet foreslog, at Kommunen nedsatte en Demografigruppe, der 
skulle fokusere på de ældres antal og behov for praktisk hjælp og 

hjemmepleje i de kommende år. Borgmesteren ledede gruppen og 

resultaterne har fået stor betydning for budgetterne fra 2012 og fremover.   
 

I foråret 2011 gik Seniorrådet aktivt ind i budgetarbejdet, og et enigt byråd 
besluttede, at antallet af forebyggelseskoordinatorer skulle fordobles i 2012. 

Dermed blev det muligt for de to koordinatorer at dække behovet, så de 
personer, der fyldte 75 år i 2012 nu får tilbudt et besøg, hvilket ikke var 

tilfældet i 2011. 
 

Seniorrådet har deltaget i planlægningen af det nye plejehjems-byggeri på 
Lystholm, og vi er meget tilfredse med, at nye muligheder for 

velfærdsteknologi som selvtænkende toiletter og svingbare håndvaske er 
med i byggeriet. Det bliver spændende at følge, hvorledes brugerne tager 

imod disse nye hjælpemidler. Seniorrådet er overbevist om, at teknologiske 
hjælpemidler bliver standardudstyr i fremtiden pleje- og aflastningsboliger.  

 

Seniorrådet har også deltaget i etableringen af telekonference-faciliteterne 
mellem Fredensborg Kommune og Helsingør Hospital.  Det er Seniorrådets 



håb, at telekonferencer også bliver etableret med Hillerød Hospital, hvor der 
er langt flere udskrivningskonferencer end på Helsingør Hospital.  

 
Et tilbagevendende emne er tilsynsrapporter for plejehjemmene. 

Seniorrådets medlemmer har hver for sig påtaget sig kontakt til ét 

plejehjem, og har dermed også til opgave at se tilsynsrapporterne igennem 
og rapportere til Seniorrådet. 

 
Et andet årligt tilbagevendende emne er kvalitetsstandarderne, som 

Seniorrådet gennemgår omhyggeligt. 
 

I løbet af året blev det muligt for borgerne at hente mindre hjælpemidler 
som rollatorer, stokke m.v. direkte på hjælpemiddelcentralen i Fredensborg. 

Et glimrende tiltag. Nu behøver borgerne ikke mere at gå omvejen over 
Kommunen. Ventetider på disse hjælpemidler er blevet væsentlig nedsat til 

stor gavn for de ældre. 
 

I 2012 bliver hjælpemiddelcentralen udvidet og får bedre faciliteter. Det er 
vi meget tilfredse med, og håber på ændrede forretningsgange, så 

ventetiderne bliver endnu kortere. 
 

Seniorrådet har i rigtig mange år slået et slag for, at Kommunen skal gøre 

sig gældende som ansøger til puljemidler for vigtige tiltag, som Kommunen 
ikke selv kan finansiere. Seniorrådet har tidligere skaffet penge til et 

arkitektforslag til sansehaver på Øresundshjemmet. Gennem en privat 
donation er der nu anlagt to af de planlagte fire sansehaver. De blev indviet 

i 2011 til gavn for især de mange demente beboere på Øresundshjemmet. 
 

Seniorrådet skaffede også puljemidler til indkøb af en Paro sæl i 2011. Den 
glæder nu de demente beboere på Øresundshjemmet. 

 
I 2008 gennemførte det daværende Seniorråd en kvalitetsbedømmelse af 

alle busstoppesteder. De blev inddelt i 3 kategorier efter tilgængelighed for 
ældre og handicappede. I kategori 3 er det umuligt for dårligt gående at 

komme med bussen. Desværre er det heller ikke i 2011 lykkedes for 
sSeniorrådet at overtale forvaltningen og politikerne til at gøre noget ved 

sagen  

 
Vi fortsætter imidlertid arbejdet i 2012-13 og håber på, at forvaltning kan 

overtale politikerne til at sikre, at de dårligt gående borgere kan komme 
med de busser, som politikerne er så interesserede i, og som de har bevilget 

så mange penge for at holde kørende. 
 

Ydermere ser Seniorrådet frem til, at også projektet læskure vil få en 
fremtrædende plads på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden.  



 
Seniorrådet forventer, at ”tilgængelighed” fremtidig vil få en overordnet rolle 

i planlægning, over hele kommunen. 
 

Inden for kulturområdet har det været glædeligt, at det nye cafébibliotek i 

Kokkedal blev indviet i 2011.  Dermed er der bibliotekstilbud i alle fire 
byområder. 

 
Foruden de faste udvalg er Seniorrådet også repræsenteret i 

Trafiksikkerhedsudvalget. Her er vores opgave at sørge for, at forholdene for 
de svage trafikanter bliver tilgodeset.  

 
Ældre Sagen og Seniorrådet i Fredensborg Kommune er naturlige 

samarbejdspartnere.  Vi har udbygget samarbejdet i 2011, så vi sammen 
kan påvirke embedsmænd og politikere i deres arbejde for at skabe de 

bedste vilkår for vore svage ældre. 
 

Det nuværende Seniorråd er nu halvvejs i valgperioden – og vi glæder os 
sammen med de ældre medborgere, hver gang politikerne beslutter sig for 

at skaffe dem en bedre livskvalitet. 
 

Der bliver lyttet til Seniorrådets forslag og ideer. Det er vores indtryk, at 

både de politiske udvalg og deres forvaltninger værdsætter vores frivillige 
arbejde.  

 
Vi værdsætter i hvert tilfælde samarbejdet med de mange politikere og 

medarbejdere. Når vi sammenligner os med andre Seniorråd og andre 
kommuner, har vi et forbilledligt samarbejde til gavn for vore 60+ borgere.  

 
Disse ældre medborgere udgør en fjerdedel af alle borgere og dermed en 

større andel af vælgerne i Fredensborg Kommune. 
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