Referat af møde nr. 9,
Mandag d. 01.09.2014 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
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Tid:
Sted:

Mandag d. 01.09.2014 kl. 8.00.
Mødelokale 140, Stenløse Rådhus

Dato:

Dagsorden udsendt d.
25.08./29.08.2014

Medlemmer/deltagere
Bjarne Larsen
Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Alice Pedersen
Hanne Blankensteiner
Henning Christensen
Lisbeth Solgaard Hansen
Ole Lind Larsen

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Afbud: Ole Lind Larsen, Henning Christensen
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen

1.
Bilag:
Ref.:

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg.

Dialog med Vicky Holst Rasmussen og Erik Petersen.
SSU’s beslutning vedr. Styrelsesvedtægten. SR’s besøg på plejecentre.
Orientering og drøftelse vedr. ventelister, økonomi, budget m.v. Styrelsesvedtægten blev
underskrevet.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 25.08./29.08.2014
Der blev tilføjet en ny høringssag i punkt 5 – optaget på dagsordenen som punkt 5.6: ”Egedal
Kommunes muligheder for at støtte etablering af seniorbofællesskaber.”
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 8.
Referat udsendt via mail 11.08.2014.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
SR’s besøg på plejecentrene Engbo og Porsebakken.

Bilag:
Ref.:

5.

Det er ikke muligt for Seniorrådet at møde på de foreslåede datoer. Besøgene foreslås i stedet
placeret d. 10.11. i tidsrummet 11.30 – 15.00.
Høringssager.
1. Ved udbud kan opnås færre private leverandører og dermed bedre kvalitet i samarbejdet.
Det skal besluttes, om der skal laves udbud på personlig pleje og praktisk hjælp, så antallet
af private leverandører, som borgerne kan vælge frit imellem, bliver færre og prisen til
leverandøren kan mindskes.
2. Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask. Det skal besluttes,
A. om der skal ændres i formen, hvorpå hjælp til tøjvask til personer med nedsat psykisk
eller fysisk funktionsniveau leveres.
B. om opgaven skal varetages af 2 leverandører, der godkendes ved udbud.
3. Midlertidig udvidelse af antallet af midlertidige døgnpladser. Det skal besluttes, om der skal
oprettes 5 midlertidige døgnpladser på Plejecenter Porsebakken i perioden november 2014
til april 2016, hvor det ny plejecenter åbner.
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4. Forslag om fornyelse af plejehjemsbusser. Det skal besluttes, om de nuværende 2 busser
skal udskiftes efter en fastlagt plan.
5. Rehabilitering i Egedal – Det Gode Hverdagsliv. De overordnede rammer for projekt ”Det
Gode Hverdagsliv” skal godkendes.
6. Egedal kommunes muligheder for at støtte etablering af Seniorbofællesskaber.
Bilag:

Ref.:

6.

Bilag:
Ref.:

7.

Bilag:
Ref.:

Ad 1: Sagsfremstilling til SSU (Social – og Sundhedsudvalg) med 1 underbilag.
Ad 2: Sagsfremstilling til SSU med 5 underbilag.
Ad 3: Sagsfremstilling til SSU.
Ad 4: Sagsfremstilling til SSU.
Ad 5: Sagsfremstilling til SSU med 1 underbilag.
Bilagene udsendes via mail umiddelbart efter udsendelse af endelig dagsorden 29.08.
Ad 6: Sagsfremstilling til SSU m.fl. udvalg + 5 underbilag udsendt via mail fra Erik Petersen d.
31.08. kl. 20.44
Ad 1: Seniorrådet anbefaler forslaget.
Ad 2: Der henvises til tidligere høringssvar af 5. maj 2014.
Ad 3: Seniorrådet anbefaler forslaget.
Ad 4: Seniorrådet finder, at prisen for en heldagstur er for høj. Desuden opfordres til, at der findes
en smidig og enkel administrationsform for opkrævning af deltagerbetalingen.
Ad 5: Seniorrådet anbefaler ansøgningen.
Ad 6: Sagen er modtaget så sent, at den først behandles på Seniorrådsmødet d. 02.10.2014.
Planlægning af temadag med ældreforeninger i efteråret.
Seniorrådet kan ikke låne HEP-huset på de foreslåede datoer. Mødelokale 2 i Smørum
Idrætsanlæg er booket til d. 5. nov. i tidsrummet 9 – 14.
Der udsendes et idékatalog til temadagen inden 01.09.
Der arbejdes på at finde to oplægsholdere vedr. frivillighed og kultur/fritid. Gruppearbejdet
reduceres eller udgår evt. helt. Længden af øvrige dagsordenpunkter tilpasses 2 oplægsholdere.
Jørgen arbejder på at indgå aftaler med oplægsholdere. Jørgen er fortsat tovholder på opgaven,
og udarbejder nyt oplæg til program. Genoptages på mødet d. 02.10.
Drøftelse vedr. indtræden af suppleant.
Af styrelsesvedtægten for Seniorrådet i Egedal Kommune fremgår af § 1 stk. 1, at ”Stedfortrædere
indtræder i Seniorrådet efter opnåede stemmetal.” Det er ikke nærmere defineret, under hvilke
omstændigheder stedfortræder indtræder i rådet.
Det blev besluttet, at der indkaldes suppleant ved kendt fravær på 3 måneder eller mere.
Henning Christensen har søgt orlov for perioden 01.09. – 01.12. Suppleant Jørgen Lange
indkaldes i stedet til møderne i den pågældende periode.

8.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.

9.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

10.
Bilag:
Ref.:

Der er truffet aftale med Ruddi L. Würtzen om den fremtidige opsætning af bladet.

Der har ikke været afholdt møder. Seniorrådet melder afbud til møde i Nordgruppen d. 11.09. da
både Annie og Alice er forhindret i at deltage. Jørgen deltager alene i mødet i ”Hovedstaden”.
Orientering fra Bruger- pårørenderåd.
Annie orienterede om møde på Porsebakken d. 20.08.
Vedr. møde i Damgårdsparken d. 23.09.: Alice deltager i stedet for Annie.
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11.

Konferencer og kurser.

Bilag:
Ref.:

Intet nyt.

12.
Bilag:
Ref.:

Økonomi.
Kassereren orienterede om aktuel status m.m. Husk at indsende kørselsbilag for 3. kvartal snarest
og senest 30.09

Mødet sluttede kl.: 9.55

Referent: Per Veise

Næste møde afholdes torsdag d. 2.okt.2014 kl. 8.00 på Stenløse Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 1. sept. 2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Det Gode Hverdagsliv – Rehabilitering i Egedal.

Seniorrådet har på sit møde d.d. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale forslaget.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

Acadrenr. 14/17578.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 1. sept. 2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Egedal Kommunes muligheder for at støtte etablering af seniorbofællesskaber.
Acadrenr. 13/35905.

Seniorrådet har på sit møde d.d. besluttet at udsætte behandlingen af sagen til vores næste ordinære
møde d. 2. okt.
Vi modtog sagen d. 31.08. kl. 20.44.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 1. sept. 2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Forslag om fornyelse af plejehjemsbusser.

Acadrenr. 14/15522.

Seniorrådet har på sit møde d.d. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet finder, at prisen for en heldagstur er for høj. Desuden opfordres til, at der findes en smidig og
enkel administrationsform for opkrævning af deltagerbetalingen. Forslaget kan i øvrigt anbefales.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 1. sept. 2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Midlertidig udvidelse af antallet af midlertidige døgnpladser.
Acadrenr. 14/17582.

Seniorrådet har på sit møde d.d. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale forslaget.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 1. sept. 2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask.

Seniorrådet har på sit møde d.d. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet henviser til vores tidligere høringssvar af 5. maj 2014.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

Acadrenr. 14/5956.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 1. sept. 2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Ved udbud kan opnås færre private leverandører og dermed bedre kvalitet i
samarbejdet.
Acadrenr. 14/17390.

Seniorrådet har på sit møde d.d. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale forslaget.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

