Referat af møde nr. 2,
Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Tid:
Sted:

Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00.
Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Dato:

Referat udsendt 02.02.2015.

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

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Suppleant

Afbud: Ingen.
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 sag omtalt i medierne 25.01.
Seniorrådet ønsker en kvartalsvis orientering om venteliste til plejehjemsplads.
Der blev givet en orientering om ovennævnte sag.
Ventelisten kan ses på kommunens hjemmeside.
Repræsentant for Teknik og Miljø inviteres til næste møde for at orientere om Flextrafik.
Drøftelse vedr. lokalesituationen for div. seniorbrugere i kommunens idrætshaller.
SR-dagsordener lægges fremover på kommunens hjemmeside, når den endelige udgave af
dagsordenen foreligger.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 26.01./29.01.2015.
Dagsorden godkendt. Et medlem har problemer med modtagelse af dagsordener og referater.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 1, 12.01.2015.
Referat udsendt via mail 12.01.
Referat godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Herunder valg til Dansk Ældreråds bestyrelse.

Bilag:
Ref.:

5.

SR støtter Hanne Vedersøs kandidatur til valg til DÆ’s bestyrelse.
En ny medarbejder i administrationen har overtaget udbetaling af diæter m.v.
Kjeld Ebdrup inviteres til næste møde vedr. telefonsystem, besvarelse af voice-mail m.v.
Hørings- og orienteringssager.
1. Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb. Der skal godkendes en kvalitetsstandard for
rehabiliteringsforløb for 2015. Høringssag.
2. Genansøgning vedr. §18-midler fra Egedal Flygtningenetværk. Netværket ansøgte i
efteråret 2014 om i alt kr. 46.800,-. Der blev bevilget kr. 36.800,-. Netværket har anket
sagen til Byrådet, hvorfor den nu skal genbehandles. Administrationen indstiller, at der
bevilges ekstra kr. 10.000,-, således at det samlede tilskud bliver på det oprindeligt ansøgte
beløb. Høringssag.
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Bilag:

Ref.:

6.
Bilag:
Ref.:

3. Revideret plan for Sundhedspolitikken. Under arbejdet med Sundhedspolitikken er der
opstået et behov for at revidere planen for arbejdet. Administrationen fremlægger derfor nu
en ny plan, som indstilles godkendt. Høringssag.
4. Rehabiliteringsprojekt, ”Det gode Hverdagsliv”. Der fremlægges en rapport for arbejdet i
2014 samt en rammeplan for arbejdet i 2015. Administrationen indstiller, at redegørelse og
plan tages til efterretning. Orienteringssag.
5. Kvartalsredegørelse for magtanvendelse på voksenområdet. Der er udarbejdet en
redegørelse for magtanvendelse i 4. kvartal 2014. Administrationen indstiller, at sagen
tages til efterretning. Orienteringssag.
6. Årsredegørelse for magtanvendelse på voksenområdet i 2014. Administrationen har
udarbejdet en redegørelse om det samlede antal magtanvendelser i 2014, som indstilles til
efterretning i Byrådet. Orienteringssag.
Ad 1: Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb. Acadresag nr. 15/845 m. 1 underbilag.
Ad 2: Genansøgning vedr. §18-midler. Acadresag nr. 14/20409 m. 3 underbilag.
Ad 3: Revideret plan for Sundhedspolitikken. Acadresag nr. 15/1437 m. 2 underbilag.
Ad 4: Rehabiliteringsprojekt. Acadresag nr. 15/1334 m. 1 underbilag.
Ad 5: Kvartalsredegørelse for magtanvendelse. Acadresag nr. 15/1516 m. 1 underbilag.
Ad 6: Årsredegørelse 2014 for magtanvendelse. Acadresag nr. 15/1505 m. 1 underbilag.
Bilagene rundsendes sammen med dagsorden 29.01.
Ad 1: SR anbefaler administrationens indstilling.
Ad 2: SR anbefaler administrationens indstilling.
Ad 3: SR anbefaler administrationens indstilling.
Ad 4: Orienteringen taget til efterretning.
Ad 5: Orienteringen taget til efterretning.
Ad 6: Orienteringen taget til efterretning.

Fra bolig til lejebolig – orientering og drøftelse.
Helle Wohlert og Casper Lehd, Realmæglerne i Stenløse, deltager fra kl. 9.00.
Bilag udsendes sammen med dagsordenen.
Interessant oplæg om et relevant emne. SR henviser til div. lokalforeninger

7.

Forsikringer vedr. frivillige.
Genoptagelse fra møde nr. 1.

Bilag:

Mail om Frivillighed. Annie 22.01.
Mail fra Jørgen S. rundsendes med dagsorden 29.01.
Fastslået, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for personer,
der leverer en frivillig indsats for kommunen (Statsforvaltningen). Kommunen skal derfor sikre, at
der gives besked til frivillige, om at de selv skal sørge for, at de er forsikrede.
Tages op i ViPensionister.
FN’s internationale ældredag.
Datoen fastsat til fredag 02.10. Lån af Salen i HEP-huset er godkendt.
Drøftelse vedr. oplægsholdere, program m.v. Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Ref.:

8.

Bilag:
Ref.:

9.

Der blev nedsat to arbejdsgrupper. 1.: Annie og Henning løser opgaver vedr. HEP-huset,
forplejning m.v.
2.: Jørgen S., Jørgen L., Alice og Hanne løser opgaver vedr. foredragsholdere, program m.v.
Besluttet, at Erling Tideman kontaktes vedr. det ene oplæg.
Tidsramme for dagen: Kl. 10.00 – 14.00.
Lokalesag.
Forskellige ældreforeninger har i sæson 2014/15 oplevet, at skolerne har reserveret lokaler i
idrætshallerne i langt større omfang end tidligere. Det opleves, at skolerne ikke altid benytter de
pågældende lokaler. ÆldreSagen i Ølstykke ønsker lokaler i Tofteparken – kan SR gøre noget?
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Bilag:

Ref.:

Mail fra Ann Larsen, Ældresagen, rundsendes med dagsordenen.
Mail fra Jørgen L. rundsendes med dagsorden 26.01.
Ny mail fra Jørgen L. rundsendes med dagsorden 29.01.
Mail fra Bjarne rundsendes med dagsordenen.
En række ældreforeninger, der tidligere har anvendt de kommunale idrætshaller, er blevet ramt af,
at skolerne har booket flere timer i hallerne end tidligere – angiveligt med den ny skolelov som
argument (mere bevægelse og idræt i skolen). Det opleves nu, at skolerne ikke benytter de
reserverede lokaler i fuldt omfang. Det er væsentligt for ældreforeningerne, at de fortsat kan
benytte hallerne i dagtimerne både for at vedligeholde og fremme de ældres fysik og også for
fortsat at kunne fungere som socialt netværk for aldersgruppen.
SR retter henvendelse til Børne- og Skoleudvalg, Kultur- og Erhvervsudvalg samt SSU om
problematikken. SR møder gerne op til udvalgsmøder for at uddybe sagen.
Per udarbejder udkast til brev, som godkendes af Bjarne. Rundsendes derefter til SR.

10.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.

11.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

Der afholdes møder i Nordgruppen d. 26.02. og i Hovedstadsgruppen d. 11.03.

Orientering om diverse artikler. Orientering om henvendelse fra Ældresagen i Stenløse. P.t.
usikkerhed om stof fra forskellige kommunale centre.
Redaktionsmøde 18.02. Bladet forventes at udkomme primo april.

12.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

13.

Konferencer og kurser.

Bilag:
Ref.:
14.
Bilag:
Ref.:

Der afholdes møder i Demensgruppen 04.02., Porsebakken d. 02.02. og Damgårdsparken d.
05.02. Alle møder er ”åbne møder”.

Der afholdes årsmøde i Danske Ældreråd 11.-12. maj. Tages op på martsmødet m.h.t. deltagelse.
SR-mødet 11.05. flyttes evt.
Økonomi.
Orientering om status for økonomi. IT- og telefontilskud udbetales nu.

Mødet sluttede kl.: 10.50.

Referent: Per Veise.

Næste møde afholdes mandag d. 9. marts 2015 kl. 8.00 i mødelokale M1.15 på Egedal Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.02.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Revideret plan for Sundhedspolitikken.

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

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

Acadrenr. 15/1437.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.02.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb.

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

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

Acadrenr. 15/845.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.02.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Genansøgning vedr. §18 midler fra Egedal Flygtningenetværk.
Acadrenr. 14/20409.

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

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE

Til Kultur- og Erhvervsudvalget.

Lokalesituationen i idrætshaller for diverse ældreforeninger.

Egedal den 4. februar 2015.

Seniorrådet henvender sig til udvalget på baggrund af henvendelse fra flere ældreforeninger.
Ved starten af indeværende sæson oplevede flere foreninger, at de i forhold til tidligere år havde mistet tider i
kommunens idrætshaller. Det skete angiveligt på grund af, at skolerne med baggrund i den ny skolelov havde
reserveret flere lokaler end hidtil.
Det var foreningerne selvsagt kede af og frustrationerne blev ikke mindre af, at nogle foreninger i løbet af sæsonen
har noteret sig, at de lokaler, skolerne har fået stillet til rådighed, ikke altid benyttes.
Seniorrådet skal derfor opfordre til, at det ved lokaleplanlægningen for den kommende sæson sikres, at der alene
udlånes lokaler til de foreninger, skoler og øvrige institutioner, der med sikkerhed vil benytte de lokaler, de får tildelt.
Det vil være optimalt, hvis foreningerne kan få mistede lokaletimer tilbage.
Det er væsentligt for foreningerne, at de fortsat kan benytte hallerne i dagtimerne – både for at vedligeholde og
fremme de ældres fysik og også for, at foreningerne fortsat kan fungere som socialt netværk for aldersgruppen. Vi
mener, at dette også vil være i fin overensstemmelse med den Sundhedspolitik, der er under udarbejdelse.
Vi anbefaler i øvrigt, at lokalefordelingen sker i tæt dialog med de berørte parter.
Seniorrådet møder gerne op til et udvalgsmøde for at uddybe vore synspunkter.

Enslydende brev er sendt til Børne- og Skoleudvalget samt til Social- og Sundhedsudvalget.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Bjarne Larsen
Formand

