
 

 

17. janaur 2022 

 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag dog kl. 10-18 

 

 

Referat  

Forum: Seniorrådet 

Tid: Mandag den 10. januar 2022 kl. 9.30 – 12.30 

 

Sted:  Teams samt Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2 

 

 

Deltagere:  

 

 

Judith Skriver, Marianne Kirchhoff, Solveig Bisgaard, Inge 

Storm, Jens Rikardt Andersen, Helge Larsen, Birte Jakobsen, 

Hans Holm, Arne Rask 

 

Afbud:  

 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst ved formanden 

Hans bød velkommen til det første ordinære Seniorrådsmøde. Han ser frem til det fremtidige 

samarbejde. 

 

2. Præsentation af hvordan forvaltning, udvalg og byråd arbejder og samarbejder samt 

Seniorrådets rolle i samarbejdet v/velfærdsdirektør Tine Gram. Ca. 40 min. 

Punktet blev udsat til rådets møde den 7. februar 2022. 

  

3. Præsentation af og orientering om Center for sundhed og Seniorliv og ældreområdet. 

Hvordan centeret arbejder og hvilke opgaver, problemer og udfordringer, der fylder mest nu 

og i den fremtid vi ser ind i v/centerchef Annelia Jensen 

Punktet blev udsat til rådets møde den 7. februar 2022. 

 

4. Godkendelse af referat fra det konstituerende møde. 

Godkendt.  

 

5. Godkendelse og prioritering af dagsordenen 

Godkendt med den tilføjelse, at der indsættes pkt. 5.1 Meddelelser.  

 

5.1 Meddelelser 

            Hans bad rådets medlemmer reservere den 9.-10. maj 2022, hvor der afholdes  

            Repræsentantskabsmøde (den 9.) og Ældrepolitisk konference (den 10.). 

 

Danske Ældreråd holder temadage for nye seniorrådsmedlemmer hhv. den 1. og 4. marts i 

Ballerup. Interesserede rådsmedlemmer kan skrive til Karina, så tilmelder hun jer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 6 

6. Diskussion og godkendelse af vedtægter for Furesø Seniorråd 

Vedtægterne vedlægges som bilag. 

 

Godkendt. Vedtægterne skal herefter godkendes af Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget og 

Byrådet. 

 

7.  Diskussion og godkendelse af forretningsorden for Furesø Seniorråd  

 Forretningsordenen blev diskuteret og vedlægges som bilag. Der blev foreslået enkelte   

 ændringer, som formanden fremsender til Seniorrådets medlemmer til godkendelse. 

 

              Der var en drøftelse af, om § 1 skal udvides til formanden og næstformanden. Hans og 

             Judith sagde, at der i den sidste periode har været en høj grad af delegering af opgaver til  

             Seniorrådets medlemmer. Hans ser sit arbejde som formand som koordinerende og  

             uddelegerende. Han sender altid ting rundt til høring i Seniorrådet, inden det sendes ud.  

             Termen formanden bibeholdes i § 1. 

 

             § 1, stk. 5 ændres til (Formanden) Gennemgår mødereferater, hvor udkast er udfærdiget af  

              sekretæren før disse sendes til godkendelse hos medlemmerne. 

 

              I forhold til referater fra Seniorrådets mødet blev det besluttet, efter forslag fra Solveig, at  

              hvis ingen har bemærkninger til referatet inden 7 dage efter, at det er udsendt til rådets  

              medlemmer, så er det godkendt. 

 

              Jens bad om, at hvis nogen påtager sig en opgave skal det fremgå af referatet og navnet  

              skrives med fed skrift. 

 

              Det var enighed om, at referaterne ikke skal være beslutningsreferater, men skal afspejle  

              drøftelser og baggrunden for rådets beslutninger. 

 

              Bemærkninger 17. januar 2022: De foreslåede ændringer blev indarbejdet, og den  

              reviderede forretningsorden blev rundsendt den 10. januar 2022 til Seniorrådets  

              medlemmer. Der er ikke indkommet indsigelser til de fremsendte ændringer. 

 

 

8. Udpegning af repræsentanter  

Seniorrådet skal udpege repræsentanter til: 

 Nord-Øst samarbejdet   

 Regionsældrerådet  

 2 medlemmer til følgegruppen for udbygningen af Lillevang plejehjem  

(Judith og Hans er p.t. medlemmer) 

 Velfærdsteknologi (er i indledende fase) 

 Medlemmer til pårørenderåd på plejehjem. 
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Nord-Øst samarbejdet 

Judith sagde, at det har haltet lidt med Nord-Øst samarbejdet i den seneste periode. Hvis 

det bliver et udvekslingsforum, kan det blive meget godt og udbytterigt. Der afholdes 2-

3 møder om året. Judith og Inge repræsenterer seniorrådet i Nord-Øst samarbejdet. 

 

Regionsældrerådet 

Målet er et mere aktivt råd. Der ligger en stor opgave ift. ny sundhedsreform. Der 

afholdes 4 møder årligt i Hillerød. 

Hans og Judith deltager i Regionsældrerådet. 

Der var en drøftelse af, om deltagelsen skal evalueres efter en periode og andre skal ind. 

Omvendt er det vigtigt med kontinuitet, når det er så store opgaver. 

 

Judith foreslog, at seniorrådet nedsætter en arbejdsgruppe om sundhedsreform. En 

arbejdsgruppe ble nedsat med Jens, Birthe, Hans og Judith. 

 

2 medlemmer til følgegruppen for udbygningen af Lillevang plejehjem  

                    (Judith og Hans er p.t. medlemmer) 

                    I den sidste periode var de 3 medlemmer i følgegruppen (det 3. medlem er udtrådt af  

                    Seniorrådet). Udbygningen er nu så langt, at det er lidt sent i forhold til udformningen af  

                    byggeriet. Men der er stadig mulighed for at have holdninger til fx indretning og brug af  

                    velfærdsteknologi. Og så er der miljøet for beboerne, der skal leve midt i en byggeplads. 

                    Judith, Helge og Inge indtræder i følgegruppen. 

 

      Velfærdsteknologi (er i indledende fase) 

                    Arbejdet med velfærdsteknologi startede op i september. Der deltog to medlemmer fra  

                    Seniorrådet i et møde med Digitaliseringsudvalget. Seniorrådet havde afgivet høringssvar til en  

                    status fra udvalget på velfærdsteknologi i kommunen. Seniorrådet mente, at udvalget var  

                    uambitiøst. Borgerne skal i centrum. Judith og Hans deltog i december 2021 i et møde med Kim  

                    Rosenqvist fra forvaltningen og repræsentanter for et firma. På mødet fik de bl.a. forevist  

                    en talende kop. Velfærdsteknologi er i både i stort og småt. Velfærdsteknologi skal  

                    implementeres i samarbejde med borgeren og pårørende. Borgeren og dennes behov er  

                    udgangspunktet for enhver vurdering af velfærdsteknologi. 

                    Arne, Solveig og Hans deltager i det fortsatte arbejde. 

 

Medlemmer til pårørenderåd på plejehjem 

Det tidligere Seniorråd har arbejdet meget med at få etableret decentrale pårørenderåd i 

de enkelte afdelinger/enheder på plejehjemmene. Målet var at få en observatør fra 

Seniorrådet i de enkelte pårørenderåd. Der er p.t. oprettet et pårørenderåd i Kornelhaven 

på Lillevang. Medlemmer af Seniorrådet deltog i de indledende 

informationsmøder/pårørendemøder. Mange steder er et pårørenderåd under overvejelse. 

 

Birte fortalte, at hun har været med til at etablere pårørenderådet i Kornelhaven, og der 

er udarbejdet vedtægter. Hun sagde, at medlemmer af seniorrådet allerede nu kan deltage 

i pårørendemøder for at advokere for pårørenderåd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 4 af 6 

Deltagerne i dette arbejde findes hen ad vejen. 

 

Det er vigtigt, at Seniorrådet monitorerer dagsordenerne fra fagudvalg, så rådet kan 

holde sig orienteret og kan udarbejde høringssvar for relevante emner. 

Arne monitorer Byrådets dagsordener.  

 

 

9. Drøftelse af Seniorrådets fremtidige arbejde  

Med udgangspunkt i det afgåede Seniorråds oplæg og igangværende initiativer og arbejde 

indledes en diskussion af, hvilke områder Seniorrådet ønsker at arbejde videre med og 

hvilke nye initiativer, der skal igangsættes. 

Det afgående Seniorråd har arbejdet med og udarbejdet oplæg til følgende emner: 

- Forebyggelse 

- Kost og ernæring 

- Plejehjem 

- Demografiregulering og budget 

- Trafik 

- Furesø set ud fra KLs nøgletal for kommunerne ”Kend din kommune”. 

- Kommunikation fra og om SR/udgivelse af SR-blad. 

 

Forebyggelse, kost og ernæring 

Jens sagde, at han har viden om ernæring genoptræning og rehabilitering. Kost og ernæring 

er også madudbringning til hjemmeboende borgere, ikke kun mad til plejehjemsbeboere. 

 

Marianne henviste til Sundhedsstyrelsen anbefalinger for området. Det er billigere at gøre 

det tidligere end sent. Marianne, Judith og Jens indgår i forebyggelsesudvalget og 

samarbejdet med forvaltningen. 

 

Inge sagde, at kommunen har en meget økologisk profil. Måske borgerne hellere vil have 

lækker mad end rent økologisk. Økologi er dyrere. 

Der er almindelig enighed om dette blandt Seniorrådets medlemmer. 

 

Jens sagde, at sund kost er god i forhold til hjerte-karsygdomme. 

For ældre mennesker er det vigtigere, at de får spist noget. 

 

Plejehjem, demografiregulering og budget 

Birte mente, at plejehjemmene er underfinansieret i forhold til, hvor mange demente 

beboere, der er. Birte kunne tænke sig at få en fordeling i forhold til plejebehov/plejetyngde 

- en plejevurdering. Dette er et af de forhold, vi skal arbejde med i forbindelse med en evt. 

revision af betalingsmodellen. 

 

Helge vil gerne klædes på i forhold til forholdene på plejehjem, både for beboere og 

medarbejderne. På et af de kommende møder vil vi invitere en plejehjemsleder til en 

drøftelse af modeller og behov.  
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Jens støttede Birte. Der er et strukturelt problem på plejehjemmene. Hvis fx et friplejehjem 

tager de lette borgere, så får de kommunale de plejekrævende borgere til samme økonomi 

som friplejehjemmene får til de lette borgere. 

 

Hans sagde, at forvaltningen er i gang med kommende års budgetter. Det er derfor vigtigt, at 

Seniorrådet snarest får et møde med udvalget og udvalgsformanden. 

 

Kollektiv trafik 

Birte sagde, at det fx er et problem, at bussen ved Lillevang kun går en gang i timen om 

aftenen. 

 

Jens sagde, at der er muligheder for nogle fleksible løsninger, fx med små tilkaldebusser – 

behovsstyret. 

 

Hans nævnte ligeledes, at der i forbindelse med nybyggeriet i bl.a. Sydlejren og tidligere i 

Garnisonsparken ikke fra begyndelsen er indtænkt kollektiv trafik. 38 % af husstandende i 

Furesø har ikke bil. 

 

Udgivelse af Seniorrådsblad 

Hans er blevet kontaktet af et firma, der gerne vil trykke et blad/en brochure for Seniorrådet. 

Judith mente, at Seniorrådets brochure lidt er blevet overhalet af kommunens udgivelse 

”Bliv trygt gammel i Furesø”. Hun foreslog et nyt fast punkt på Seniorrådets dagsorden: 

Synlighed. 

 

 

10. Seniorrådets økonomi  

Karina vender tilbage med det nøjagtige budget. 

Tilbud om Ipad til Seniorrådets medlemmer. 

 

Kommende punkter 

Præsentationer fra Tine Gram og Annelia Jensen 

Hans inviterer Lars Carstensen til at deltage på mødet den 7. februar 

Hans inviterer udvalget til dialogmøde og foreslår den 9. marts 2022. Forberede 

dialogmødet med udvalget. Marianne sagde, at det nye udvalgt skal godkende 

Forebyggelsesudvalget. 

 

Udvalgsmøderne ligger nu om onsdagen, så der bliver bedre tid til at udarbejde høringssvar. 

 

 

11. Nyt punkt: Synlighed  

Inge foreslog, at Judith laver en pressemeddelelse om, hvad Seniorrådet vil arbejde med.  

             Judith sender et indlæg til lokalavisen om, hvad Seniorrådet vil arbejde med, herunder kommende  

             budgetter til ældreområdet. 
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             Judith tilbyder generelt sin hjælp til skriftlige input. 

 

             Der skal tages et fællesbillede af Seniorrådet. 

 

 

12. Eventuelt  

Lokalplaner skal på som dagsordenspunkt, hvis det kan nås inden for fristen. 

 

Jens spurgte, om Seniorrådets medlemmer kan få tid til at melde tilbage, når de har deltaget i 

Nord-Øst samarbejdet eller i Regionsældrerådet. Hans svarede, at det orienterer man om 

under punktet Meddelelser fra formanden og medlemmerne, og der sendes referater ud fra 

møderne. Hans sender koden til Danske Ældreråds hjemmeside rundt. 


