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Referat af møde i forretningsudvalget (FU) 
den 4. oktober 2018 
 
 
Deltagere: 

Bente Clausen (Albertslund) 
Lise Helweg (København) 
Inge Jacobsen (Høje-Tåstrup) 
Jørn Gettermann (Lyngby-Taarbæk) 
Michael Burgess (Rudersdal) 
Finn Kamper-Jørgensen (Fredensborg) 
Karenmargrethe Dencker (Gribskov) 
Hanne Simonsen (København) 
Erik A. Larsen (Bornholm) 
Peter Frahm (Frederiksberg) 

 
1. Orientering fra formanden: 

 
Invitation til Dialogmøde om sundhedsaftalen mandag den 12. november. Finn er tilmeldt mødet. 
Bente kunne oplyse at PIU deltager tillige. 
 
JG har afsendt brev til Ældreministeren om forløbet af mødet med ministeren og en liste over de 
spørgsmål, vi gerne ville have stille. ( Der er den 8. oktober kommet svar fra ministeren, svaret vedlægges 
referatet) 
 
  

2. Gensidig orientering: 
 
Michael oplyste at social og sundhedsområdet i Rudersdal er lagt sammen til en forvaltning med en leder. 
Seniorrådet er positive heroverfor. 
 
Peter Der er budgetforlig i Frederiksberg med kun mindre besparelser på ældreområdet. 
 
Inge Det økonomi problematiske budget er til vedtagelse den 4. 8. 
Der er blevet opsat IPad i alle brugerstuer, og systemet tager nogen tid at få plads. 
Seniorrådet arrangerer et borgermøde om boligdrømmen i den 3. alder. 
Det er blevet besluttet at kun et plejecenter skal stå for al maden i kommunen. 
 
Lise Forvaltningen arrangerer 5 borgermøder i København om Borgernes nye Ældrepleje. 
 
Bente Budgettet indeholder nedskæringer: 

 på ældreområdet og demensområdet- Seniorrådet har protesteret herimod. 

 Rengøring kun hver 3. uge for hjemmeboende 

 Kørsel til vedligeholdelsestræning 

 Seniorrådet har fået eget budget beskåret 
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Forvaltningen indkalder til Borgermøde om Ældrepolitik 
Jørn Seniorrådet afholder seminar med politikerne om fremtidens bolig for ældre. 
Budgettet er øget på ældreområdet, dog må enkelte områder spare. Seniorrådet budget er øget. 
 
Finn Fået demografiregulering indarbejdet i Fredensborg kommunes budget, dog kun på plejeområdet. Fra 
2020 skal forvaltningen lægge et demografireguleret budget på bordet til budgetforhandlingerne. 
Finn opfordre alle kommuner til at krævet at budgettet demografireguleres, ved at man sender følgende 
spørgsmål til sin forvaltning: 
”Vil forvaltningen redegøre for, hvordan, man demografiregulering i vores kommune” 
Der ansættes en pårørende vejleder. 
 
Karenmargrethe Budgettet vedtages den 8.10. Spareforslag på demensområdet er taget af bordet blå. a. 
efter pres fra Seniorrådet. 
Man vil gerne lave et sundhedshus i kommunen. 
Der bygges et plejecenter af OK-fonden. 
 

3. Orientering om arbejdet i PIU 
 
Bente oplyste at der er sendt referat ud fra seneste møde og at PIU deltager i Dialogmødet om sundhed 
den 12.10. 
Der er 1 bisidder fra PIU i revisionen af Sundhedsplatformen. 
Regionen udarbejder en patientguide, der dog kun bliver elektronisk: 
Infoguide ved indlæggelse og udskrivning udarbejdes. 
Der arbejdes fortsat på ”det sammenhængende patientforløb” PIU er involveret. 
 

4. Fornyelse af Kørekort 
Der er kommet en henvendelse fra Ballerup: Har fået en forespørgsel om læger i Danmark har pligt til at 
oplyse politi/borgerservice i kommunerne, at borgeren har fået udskrevet diabetes medicin. Dette har 
indflydelsen på om der kørekort kan forlænges. 
Det blev aftalt at Inge laver en henvendelse til ministeriet. Men formanden har efterfølgende fundet 
følgende svar på henvendelsen: 

Det er ens egen læge eller hospitalet, der efter lovgivningen er forpligtet til at udstede 

køreforbud ved visse sygdomme eller medicinbrug. 

Lægen skal tale med patienten herom og fortælle patienten, at det vil blive indberettet til 

Styrelsen for patientsikkerhed. 

Hvis lægen skønner at patienten ikke agter at overholde forbuddet, skal han orientere 

patienten om at han (lægen) er forpligtet til at indberette det direkte til politiet. 

Styrelsen for patientsikkerhed vil når de får en henvendelse fra en læge om kørselsforbud 

undersøge sagen, og er de enige med lægen underretter de politiet.  

Og nu kommer det: kommunens borgerservice bliver på intet tidspunkt orienteret. 

Det er alene et forhold mellem lægen/ politiet og borgeren. 
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Hvis man fortier et kørselsforbud som man har fået før man skal have kørekortet forlænget, 

og derved får sig et nyt kørekort, er konsekvensen blot at man med stor sandsynlighed 

risikerer en henvendelse fra politiet, om at man skal aflevere kørekortet.  

Har borgeren ikke fået et egentligt kørselsforbud fra lægen uanset hvad man måtte fejle, kan 

man med sindsro få sit kørekort fornyet. 

Det gælder jo alligevel kun så længe man er i stand til at køre. 

 

5. Flexturordningen 

Ikke alle kommuner er tilmeldt Flextur ordningen og det giver store problemer for borgerne. Specielet de 

borgere, der skal til og fra hospitalerne i regionen. 

Jørn Skriver til alle de kommuner med kopi til Samordningsudvalget med opfordring til at alle kommuner 

indgår i ordningen. 

6. Høreapparater 
Der er stor utilfredshed med at der er meget lang ventetid på udlevering af høreapparater- der er set 
ventetider på op til et år. 
 
Regionen har svaret herpå og lovet at der afsættes yderligere midler både fra regionens og statens side for 
at få nedbragt ventetiderne 
 
Forretningsudvalget følger sagen. 
 
 

7. Sundhedsaftale 2019-2022 
På nuværende tidspunkt intet at berette. 
 
 

8. Brev afsendt til Thyra Frank 
Svar fra ministeren er vedlagt referatet. 
 
 

9. samarbejdet med DÆ 
 Drøftet. 
 

10. tilsynspolitik og evaluering af forløbsprogrammer 
 Udskydes til næste møde 
 
 

11. Emner til næste Regionsældrerådsmøde 
Hovedemnet vil være fremtidens boligformer for seniorer 
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12. mødeplan for 2019 

Der afholdes Forretningsudvalgsmøde den: 
21. januar  
11. april 
15. august 
24. oktober 

 
Der afholdes møde i Regionsældrerådet den: 

20. marts 
23. maj 
19. september 
14. november 

 
 
 
Eventuelt 
PIUs referat lægges på hjemmesiden 
 
Referat: Jørn Gettermann 
 
 


