Referat af møde nr. 6,
Mandag d. 05.05.2014 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune
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Tid:
Sted:

Mandag d. 05.05.2014 kl. 8.00.
Mødelokale 140, Stenløse Rådhus

Dato:

Referat udsendt d. 06.05.2014.

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: Henning Christensen, 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 besøgsrunde til plejecentrene. Seniorrådet er inviteret til besøg på Damgårdsparken og
Solkrogen d. 14.05. kl. 14.00.
Orientering om, hvordan visitationer foregår, vil blive givet på mødet d. 04.06.
Det blev slået fast, at der ikke er aktuelle planer om at reducere antallet af boliger eller at sælge
Porsebakken eller dele deraf. Erik P. arbejder videre med at arrangere Seniorrådets besøg på
Plejecentrene.
Drøftelse og opklarende spørgsmål vedr. udbygningsplan for plejeboligområdet.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 01.05.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 5.
Referat udsendt via mail 08.04.2014
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Forberedelse til fællesmøde mellem SSU og SR d. 07.05.
Dagsorden til mødet udsendt via mail fra Erik P. 29.04.
Drøftelse vedr. Seniorrådets ønske om ændring af valgmetode, således at valget fremover sker
samtidigt med kommunevalget. Formål med ændringen er bl.a. at øge valgprocenten. Drøftelse
vedr. dialog med Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag:
Ref.:

5.

Høringssager.
1. Udbud og ændring i levering af hjælp til tøjvask. Administrationen indstiller, at:
· Det skal godkendes, at hjælp til tøjvask ændres fra levering i hjemmet, til at
tøjvask varetages af en leverandør med eget vaskeri.
· Den vedhæftede kvalitetsstandard bliver gældende pr. 1. april 2014.
· Det skal godkendes, at administrationen laver udbud på hjælp til tøjvask,
såfremt formen for leveringen af hjælpen ændres.
· Det skal godkendes, at der skal godkendes 2 leverandører ved udbuddet.
· Det skal godkendes, at der skal ske egenbetaling for levering af hjælpen til
tøjvask fra 1. oktober 2014.
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2. Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet. På baggrund af
anbefalingen af KKR Hovedstaden skal det besluttes, om rammepapiret
”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på
psykiatriområdet” skal godkendes. Administrationen indstiller, at rammepapiret
godkendes.
3. Strategi for udvikling af plejeboligområdet i Egedal. Der lægges en samlet
strategi for udviklingen af plejeboligområdet. Administrationen indstiller, at
planen godkendes. Sagen underbygges af de efterfølgende punkter.
4. Forslag om at bygge begge etaper af Plejecenter Egeparken samlet fra efteråret
2014 til ibrugtagning foråret 2016. Administrationen indstiller, at begge etaper
af Plejecenter Egeparken bygges samlet til ibrugtagning forår 2016.
5. Forslag om renovering af plejeboligerne i Damgårdsparken. Det skal besluttes,
om der skal arbejdes videre med planer for en renovering af plejeboligerne i
Plejecenter Damgårdsparken. Administrationen indstiller bl.a., at arbejdet med
at konkretisere forslag til renovering i form af nybygning af plejeboliger i
Damgårdsparken fortsættes inden for de tidligere givne rammer.
6. Etablering af aktivitetscenter i Damgårdsparken. Det skal besluttes, om det
nuværende træningscenter med tilhørende rehabiliteringsboliger i
Damgårdsparken skal ombygges for at kunne rumme fælles faciliteter for det
visiterede dagtilbud, de 2 demensdagcentre samt dagtilbud til mindre grupper
af borgere under handicap og psykiatri. Desuden besluttes, om der skal
etableres en kantine drevet af centralkøkkenet. Administrationen indstiller, at
ombygningen gennemføres, og at der etableres en kantine.
7. Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken. Det skal
besluttes, om der skal etableres lokaler til hjemmeplejegruppe Stenløse i de
lokaler, som administrationen for CSO forlader ved indflytning i nyt rådhus.
Administrationen indstiller, at der gennemføres en ombygning, så lokalerne kan
anvendes til hjemmeplejegruppen.
8. Høring vedr. Sundhedsaftale III. Egedal Kommune høres om forslag til politisk
del af Sundhedsaftale III. Administrationen anbefaler, at SSU bl.a. med
udgangspunkt i inspirationsmaterialet i bilag 3 kommer med forslag til
høringssvar.
Bilag:
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Sagsfremstilling
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Sagsfremstilling
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underbilag
underbilag
underbilag
underbilag
underbilag
underbilag
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udsendt
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udsendt
udsendt

via
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via
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mail
mail
mail
mail
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mail
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mail

fra
fra
fra
fra
fra
fra
fra
fra

Bjarne 30.04.
Bjarne 30.04.
T. Guldfeldt 01.05.
T. Guldfeldt 01.05.
T. Guldfeldt 01.05.
T. Guldfeldt 01.05.
T. Guldfeldt 01.05.
T. Guldfeldt 01.05.

Ref.:

Ad 1: Seniorrådet er positivt over for, at der vil komme en professionel leverandør på området med
forventelig optimering af hygiejnen som følge. 2 gange vask/måned synes dog at være i
underkanten og kan give problemer med opbevaring af snavset tøj i hjemmet (sengetøj,
håndklæder, undertøj m.v.) Det ønskes belyst, hvordan udgiften til en evt. overskridelse af maxvægten på 8 kg. skal afregnes.
Der bør stadig være mulighed for visitering til hjælp til ophængning af vasketøj for borgere, der selv
kan stå for maskinvask i hjemmet.
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Ad 2: Seniorrådet bakker op om Administrationens indstilling.
Ad 3: Seniorrådet kan støtte Administrationens indstilling nr. 1 og 2. Vedr. indstilling nr. 3 og 4:
Seniorrådet vurderer, at planen vil resultere i, at der vil være for få pladser fremadrettet. SR’s notat
vedr. dette vedhæftes høringssvaret.
Ad 4: Seniorrådet anbefaler, at begge etaper opføres samlet med ibrugtagning foråret 2016.
Ad 5: Seniorrådet bakker op om Administrationens indstilling.
Ad 6: Seniorrådet kan tilslutte sig, at Aktivitetscentret ombygges, og at der etableres kantine. Det
bør nøje overvejes/undersøges, om den foreslåede ombygning er tilstrækkelig stor til at dække det
fremtidige behov.
Ad 7: Taget til efterretning.
Ad 8: Seniorrådet støtter Administrationens kommentar: ”Administrationen er enig i de overordnede
visioner og mål, men er meget optaget af, at aftalerne i den administrative del bliver mere konkrete
og målbare, end det har været tilfældet i de foregående aftaler.”

6.
Bilag:
Ref.:

Dialogmøde med Ældreforeningerne d. 23.05. kl. 10.00.
Drøftelse af status for arrangementet.
Invitation udsendt af Jørgen Storm i uge 17.
Der skal være min. 20 tilmeldte fra foreningerne, for at arrangementet gennemføres. Jørgen
udsender de af ham udarbejdede slides ca. en uge før arrangementet til Seniorrådet. Annie sørger
for borddækning m.v.

7.

Fortsat planlægning af FN’s internationale ældredag d. 03.10.
Status på lokalelån, foredragsholdere m.v.

Bilag:
Ref.:

Det oprindelige indhold fastholdes. Arrangementet flyttes til 26.09. eller evt. 10.10.

8.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.

9.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

Orientering om artikel om tandpleje og om opgaven vedr. opsætning af bladet.

Næste møder afholdes i Nordgruppen d. 11.06. og i Hovedstaden d. 18.06. SR sender 2
repræsentanter til begge møder.

10.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

11.

Konferencer og kurser.
Herunder evaluering af Seniorrådets deltagelse i DÆ’s repræsentantskabs- og årsmøde d. 28. –
29.04.

Bilag:
Ref.:

Orientering fra Damgårdsparken.

Rigtig godt arrangement, mange gode foredrag både i plenum og i grupperne. Egedal SR kom i
positiv dialog med SR fra andre kommuner. Værdifuldt, at alle SR-medlemmer deltog.
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12.
Bilag:
Ref.:

Økonomi.
Kassereren orienterede om aktuel status for økonomien.

Mødet sluttede kl.: 10.55.

Referent: Per Veise

Næste møde afholdes onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00 på Stenløse Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 05.05.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Forslag om at bygge begge etaper af Plejecenter Egeparken samlet.
Acadrenr. 4/9008.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.05. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet anbefaler, at begge etaper opføres samlet med ibrugtagning foråret 2016.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 05.05.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Forslag om renovering af plejeboligerne i Damgårdsparken.
Acadrenr. 14/9009.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.05. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet bakker op om Administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 05.05.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet. Acadrenr. 14/7826.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.05. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet bakker op om Administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 05.05.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken.
Acadrenr. 14/9007.

Seniorrådet har drøftet sagen på sit møde d. 05.05.

Seniorrådet tog sagen til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 05.05.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Strategi for udvikling af plejeboligområdet.

Acadrenr. 14/9005.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.05. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet kan støtte Administrationens indstilling nr. 1 og 2. Vedr. indstilling nr. 3 og 4: Seniorrådet
vurderer, at planen vil resultere i, at der vil være for få pladser fremadrettet. SR’s notat vedr. dette
vedhæftes høringssvaret nedenfor.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
Sekretær

Seniorrådet
Egedal kommune.

5. maj 2014.

Seniorrådets notat vedr. udbygning af
plejeområdet.
Egedal Kommune råder i dag over i alt 122 plejeboliger. Det er det relativt
laveste i Danmark.
Der er i øjeblikket ca. 25 borgere på venteliste.
Der er således et aktuelt behov på 147 pladser.
Af "Udbygningsplaner for Plejeboligområdet" fremgår, at boligantallet udvikler sig således:
År
2014
2016

Plejecenter
Eksisterende påladser
Plejecenter Egeparken
Ombygning af Damgårdsparken
Nedlukning af Afd. C på Porsebakken
Nedlukning af Engbo (demensenhed)

Ændring

Total
122

Behov: 147

72
-10
-12
-16

2018

156

Af Egedal Kommunes befolkningsprognose 2013 fremgår det, at befolkningsudviklingen
er som følger:
Aldersgruppe
2013
2017
2025
75 - 84-årige
85 +årige
I alt 75 - 85+ årige

1.721
348
2.069

2.460
479
2.939

Antallet af 75 - 84-årige stiger med 42,9 % i perioden 2013 - 2017
Antallet af 85+ årige stiger med 37,6 % i perioden 2013 - 2017
Antallet af 75 - 85+ årige stiger med 42 % i perioden 2013 - 2017.

Antallet af plejeboliger stiger med 26,2 %.
Antallet af plejeboliger stiger med 34 - heraf bruges de 25 på den aktuelle venteliste.
Når det aktuelle behov er dækket, er den reelle stigning på 9 boliger.
Den reelle stigning i antallet af plejeboliger er således på 7,4 %.

05.05.2014/pv

3.843
1.150
4.993

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 05.05.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Sundhedsaaftaler III.

Acadrenr. 14/9055.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.05. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet støtter Administrationens kommentar: ”Administrationen er enig i de overordnede visioner og
mål, men er meget optaget af, at aftalerne i den administrative del bliver mere konkrete og målbare, end det
har været tilfældet i de foregående aftaler.”

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 05.05.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

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

Acadrenr. 14/5956.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.05. drøftet ovennævnte sag.
Seniorrådet er positivt over for, at der vil komme en professionel leverandør på området med forventelig
optimering af hygiejnen som følge. 2 gange vask/måned synes dog at være i underkanten og kan give
problemer med opbevaring af snavset tøj i hjemmet (sengetøj, håndklæder, undertøj m.v.) Det ønskes
belyst, hvordan udgiften til en evt. overskridelse af max-vægten på 8 kg. skal afregnes.
Der bør stadig være mulighed for visitering til hjælp til ophængning af vasketøj for borgere, der selv kan stå
for maskinvask i hjemmet.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 05.05.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Etablering af aktivitetscenter i Damgårdsparken.

Acadrenr. 14/9006.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.05. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet kan tilslutte sig, at Aktivitetscentret ombygges, og at der etableres kantine. Det bør nøje
overvejes/undersøges, om den foreslåede ombygning er tilstrækkelig stor til at dække det fremtidige behov.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

