Referat af møde nr. 7,
Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Tid:
Sted:

Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00.
Mødelokale 140, Stenløse Rådhus

Dato:

Referat udsendt d. 06.06.2014

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: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Kjeld Ebdrup deltager ikke
1.

Bilag:
Ref.:

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Til info.

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

Dialog med Vicky Holst Rasmussen og Erik Petersen.
Herunder orientering om Tilsynsrapport fra Embedslægen. Vil blive forelagt primo 2015 for SSU og
SR sammen med årsrapport.
Orientering om borgere, indlagt på sygehus, fra Egedal Kommune, der venter på en midlertidig
døgnplads eller permanent plejebolig.
Notat om borgere, der venter på døgnplads ell. plejebolig udsendt via mail fra Erik P. 01.06.
Afbud til møder gives fremover tidligst muligt via mail til Bjarne og Per.
Der ønskes på næste møde en redegørelse vedr. venteliste til dagtilbud/genoptræning samt til
demenspladser.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 28.05./02.06.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 6.
Referat udsendt via mail 06.05.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Herunder opsamling fra Dialogmødet med SSU 07.05.
Opsamling fra Dialogmødet med SSU 07.05. Mail fra Bjarne 08.05.
Referat af samme møde udsendt via mail fra Erik P. 08.05.
Opsamling fra Dialogmødet genoptages på augustmødet.

Bilag:
Ref.:
5.

Høringssager.
1. Beslutning om temaer til Sundhedspolitikken. Mere end 1.000 borgere har stemt på
følgende emner som de vigtigste i en ny sundhedspolitik: Mobning, ensomhed, aktiv
transport (cykelstier, løbe-og gåture), idrætsfaciliteter, stress samt kost & motion i
børnehøjde. Der skal vælges 5 – 6 fokusområder. Administrationen indstiller, at de nævnte
6 punkter vælges.
2. Det skal besluttes, om der skal fastsættes et serviceniveau med mulighed for max 6 årlige
behandlinger til fodpleje, og om der skal indgås en af prisaftale på området.
Administrationen indstiller, at der fastsættes et serviceniveau på max 6 behandlinger, at
tilskud ydes efter konkret vurdering og at der laves et udbud og indgås prisaftale.
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3. Evaluering af frivillighedsvejleder. I 2012 blev det besluttet at bevilge halvdelen af udgiften
til etablering af en stilling som Frivillighedsvejleder fra de strategiske midler (kr. 250.000,- pr
år i 2013 – 14). Det blev ligeledes besluttet, at stillingen skulle evalueres i 2014.
Evalueringen har ført til, at administrationen nu indstiller, at stillingen gøres permanent.
Bilag:

Bilag med underbilag udsendt via mail fra Erik P. 01.06.

Ref.:

Ad 1: ”Sund arbejdsplads” foreslås lagt sammen med ”stress”, da stressforebyggelse er en del af
en sund arbejdsplads. Seniorrådet ønsker at deltage i fokusgrupper vedr. ”ensomhed” og
”idrætsfaciliteter”. Seniorrådet peger i øvrigt på, at skolerne i forbindelse med skolereformen
muligvis vil lægge beslag på alle idrætsfaciliteter i dagtimerne. Dette kan i givet fald gå ud over
mange ældremotionsaktiviteter, der hidtil har foregået i dagtimerne. Seniorrådet foreslår, at Socialog Sundhedsudvalget tager dette op med Kultur- og erhvervsudvalget for at sikre, at ældreaktiviteter fortsat kan foregå om dagen.
Ad 2: Seniorrådet ønsker et serviceniveau på max. 6 behandlinger årligt, som primært varetages af
autoriseret fodterapeut ud fra en indgået prisaftale, der stiller alle kommunens borgere ens. Dvs at
borgerne kan vælge den fodterapeut, de ønsker, med refusion i henhold til helbredstilstand og den
indgåede prisaftale.
Ad 3: Seniorrådet støtter administrationens indstilling og gør samtidig opmærksom på, at der
snarest bør etableres en forsikringsordning for frivillige.

6.

Evaluering af møde med ældreforeninger.
Seniorrådet afholdt d. 23. maj møde med div. ældreforeninger. 13 foreninger var repræsenteret ved
mødet med 21 deltagere.
Opsamling og drøftelse af fremtidige initiativer med foreningerne.
Resume fra mødet udsendt via mail fra Jørgen 23.05.
Der afholdes møde igen i efteråret. Mulige temaer: Frivillighedsvejleder, hjælpemidler, etablering af
mailkæde. Jørgen er tovholder.
På augustmødet fastsættes dato og indhold.

Bilag:
Ref.:

7.
Bilag:
Ref.:

8.
Bilag:
Ref.:

Fortsat planlægning af FN’s internationale ældredag d. 3. okt.
Valg af ny oplægsholder, fastsættelse af dato m.v.
Én foredragsholder er på plads. Alice kontakter endnu en foredragsholder. Hvis dette bliver
negativt, tager Bjarne kontakt til yderligere 2. Bjarne følger op på lokalebooking m.v.
Når datoen er endeligt på plads, kontakter Lisbeth bibliotekerne vedr. billetudlevering, og Lisbeth
udarbejder opslag til ViPensionister.
Orientering om visitation.
Leder Rikke Terslev og fagkoordinator Birte Buch orienterer om visitationer kl 9.00 – 9.30.
Materiale om visitation, div. team, vision m.v. blev uddelt.
Vi fik en interessant og informativ orientering om visitationer med opklarende spørgsmål og debat.

9.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.

10.

Orientering fra Regionsældreråd.
Møde i Nordgruppen d. 11.06. Faste deltagere: Annie og Alice.
Møde i Hovedstaden d. 18.06. Faste deltagere: Jørgen og Alice.

Bilag:
Ref.:

ViPensionister forventes at udkomme primo august. Ingen afklaring vedr. lay-out. Der er stof til 28
sider.

Referater udsendes til SR, så snart de foreligger.
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11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.
Referat af Bruger-/pårørenderåd i Damgårdsparken 20.05. Udsendt via mail fra Annie 23.05.
Annie orienterede kort.

12.

Konferencer og kurser.

Bilag:
Ref.:

Bjarne og Jørgen deltager i formand-næstformandsmøde i Danske Ældreråd 03.09.2014.

13.
Bilag:
Ref.:

Økonomi.
Annie orienterede om status på økonomien og om skønnet budgetramme til FN-dagen.

Mødet sluttede kl.: 11.00.
Næste møde afholdes 11.08.2014 kl. 8.00 på Stenløse Rådhus.

Referent: Per Veise

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 06.06.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Evaluering af frivillighedsvejleder.

Acadrenr. 14/11347.

Seniorrådet har på sit møde d. 04.06. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede:
Seniorrådet støtter administrationens indstilling og gør samtidig opmærksom på, at der snarest bør
etableres en forsikringsordning for frivillige.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 06.06.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Serviceniveau for fodplejebehandlinger.

Acadrenr. 14/10935.

Seniorrådet har på sit møde d. 04.06. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede:
Seniorrådet ønsker et serviceniveau på max. 6 behandlinger årligt, som primært varetages af autoriseret
fodterapeut ud fra en indgået prisaftale, der stiller alle kommunens borgere ens. Dvs at borgerne kan vælge
den fodterapeut, de ønsker, med refusion i henhold til helbredstilstand og den indgåede prisaftale.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 06.06.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Temaer til sundhedspolitikken.

Acadrenr. 14/10572.

Seniorrådet har på sit møde d. 04.06. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede:
”Sund arbejdsplads” foreslås lagt sammen med ”stress”, da stressforebyggelse er en del af en sund
arbejdsplads. Seniorrådet ønsker at deltage i fokusgrupper vedr. ”ensomhed” og ”idrætsfaciliteter”.
Seniorrådet peger i øvrigt på, at skolerne i forbindelse med skolereformen muligvis vil lægge beslag på alle
idrætsfaciliteter i dagtimerne. Dette kan i givet fald gå ud over mange ældremotionsaktiviteter, der hidtil har
foregået i dagtimerne. Seniorrådet foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager dette op med Kultur- og
erhvervsudvalget for at sikre, at ældre-aktiviteter fortsat kan foregå om dagen.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

