Referat af møde nr. 3
Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Medlemmer/deltagere
Tid:
Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00.
Bjarne Larsen
Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus
Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Alice Pedersen
Hanne Blankensteiner
Henning Christensen
Lisbeth Solgaard Hansen
Dato: Referat udsendt d. 02.03.2015.
Ole Lind Larsen
Jørgen Lange, suppleant
Afbud: Alice Pedersen, Jørgen Lange, 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 (afbud) og Erik Petersen.
Centerchef for Center for Skole og Dagtilbud, Egon Agerlin, deltager kl. 8.00 for
orientering/drøftelse om skolernes benyttelse af kommunens idrætsfaciliteter.
Hvordan administreres den ny ”klippekortsordning” i Egedal Kommune? (En halv times ekstra
hjemmehjælp til de svageste ældre - Finanslov 2015).
Drøftelse/orientering om lokaleudlånsproblemer skoler-foreninger imellem. Det opleves undertiden,
at skolerne har benyttet lokaler, som de alligevel ikke benytter. Aftalt, at Egon Agerlin deltager på
et SR-møde i maj-juni for at følge op på situationen, efter at skoleår 2015/16 er planlagt.
Klippekortordningen vil komme til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget i april 2015 (forventet).
Orientering om økonomi, budgetoverførsler fra budget 2014 – 15 m.v.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 23.02.2015.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 2, 02.02.2015.
Referat udsendt via mail 02.02.2015.
Godkendt.

4.

Orientering om Rådhusets/Kommunens telefoni.
Leder af Borgerservice - Front, Stina Lyngse deltager fra kl. 9.00

Bilag:
Ref.:

5.

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Stine Lyngse orienterede om telefoni. Fastnettelefoni er erstattet af mobiltelefoni. Samtidig er der
sket skift af operatør. Problemer med viderestilling og omstilling er endnu ikke løst fuldt ud, ligesom
der stadig er problemer omkring telefonsvarer og tilbagemelding til borgerne på indtalte beskeder.
Der arbejdes ihærdigt med at finde løsninger.
Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Herunder drøftelse af emner til dialogmøde med SSU d. 15.04.2015.

Bilag:
Ref.:

Følgende emner ønskes drøftet på dialogmødet: 1. Flexbusordning, 2. Næste valg til Seniorråd
(fremmødevalg), 3. Ældres brug af faciliteter i haller og øvrige lokaler under Kultur og Fritid, 4.
Budget 2016 – herunder teknologipulje, åbne dagcentre, pladsgaranti til plejehjemspladser,
proceskoordinator.
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6.

Bilag:

Ref.:

7.

Bilag:
Ref.:

Høringssager.
1. Beslutning vedr. oprettelse af midlertidig proceskoordinator til gennemførelse af aktiviteter
omkring social frivillighed primært rettet mod svage og demente borgere. Administrationen
indstiller, at stillingen oprettes for perioden 01.04. – 31.12.2015 på fuldtid og derefter på
halv tid.
2. Beslutning vedr. forslag om ændring af åbningstider i Sundhedscentret. Det foreslås, at
åbningstiden reduceres med en time/dag mandag – torsdag. Forslaget begrundes med for
få henvendelser. Administrationen indstiller, at forslaget godkendes.
3. Beslutning vedr. tværkommunalt samarbejde på kræftområdet. De overordnede principper
og model for samarbejdet skal godkendes. Administrationen indstiller, at principper og
model godkendes.
4. Orientering om ”Omorganisering af visiteret kørsel – Movia”. Undersøgelse af muligheder
for effektivisering af den daglige drift.
5. Høring vedr. Udbudsmateriale på Stomi-produkter. Indkøbsfællesskabet Nordsjælland har
udarbejdet materiale til fælles EU-udbud på ovenævnte produktområde. Evt. kommentarer
skal afgives senest 09.03.2015.
Ad 1: Oprettelse af midlertidig proceskonsulentstilling. Acadresag nr. 15/2958.
Ad 2: Forslag om ændring af åbningstid i Sundhedscentret. Acadresag nr.15/2941.
Ad 3: Tværkommunalt samarbejde på kræftområdet m. 2 underbilag. Acadresag nr. 15/3218.
Ad 4: Omorganisering af visiteret kørsel m. 1 underbilag. Acadresag nr. 14/27366.
Ad 5: Høring om Udbudsmateriale på Stomi Produkter.
Bilagene udsendes til SR-medlemmerne samtidigt med dagsordenen
Ad 1: Seniorrådet kan støtte, at stillingen oprettes. SR mener i øvrigt, at stillingen bør gøres
permanent på fuldtid af hensyn til arbejdet med 1. At videreføre initiativer omkring social frivillighed
i forhold til svage og demente borgere, 2. Styrke indsatsen for samarbejde mellem hjemmepleje og
frivillige, 3. Støtte til det frivillige arbejde på plejecentrene, 4. Støtte initiativer i relation til ensomhed
og 5. Meget andet.
Ad 2: Seniorrådet støtter administrationens indstilling.
Ad 3: Forslaget anbefales. Rådet er positivt indstillet over for ideen med at samle de faglige
ekspertiser.
Ad 4: Orienteringen taget til efterretning.
Ad 5: Sagen blev taget til efterretning.
FN’s internationale ældredag 02.10.2015 kl. 10 – 14.
Årets tema er ”Bæredygtighed og inddragelse af Ældre”.
Der er indgået aftale med Erling Tiedemann om foredrag efter frokost.
Nyt fra de 2 arbejdsgrupper?
Status på projektet.
Alle opfordres til at finde emne til foredragsholder om formiddagen.
Annie m.fl. arbejder videre med at fastlægge økonomi vedr. fortæring/det samlede projekt.

8.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.

9.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

10.
Bilag:
Ref.:

Bladet forventes at udkomme primo april, før/efter påske i 28 sider. Foruden de faste rubrikker er
der denne gang en del kortere indlæg fra flere forskellige forfattere.

Møde i Reg. Hovedstaden d. 11.03. Jørgen og Annie deltager.
Møde i Nordgruppen d. 26.02. Annie deltog.
Orientering fra Bruger- pårørenderåd.
Annie og Henning deltog i møde i Damgårdsparken d. 05.02. Lisbeth deltog i møde i Porsebakken
d. 02.02.
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11.

Bilag:
Ref.:

12.
Bilag:
Ref.:

Konferencer og kurser.
Status m.h.t. deltagelse i Repræsentantskabs- og årsmøde i Danske Ældreråd og evt. flytning af
SR’s maj-møde.
DÆ’s Kursus om Kvalitetsstander d. 04.03.: Hver deltager medbringer en årsberetning og et
høringssvar. Aftalt at Jørgen og Lisbeth kører sammen, samt at Per, Ole og Hanne kører sammen.
SR-mødet d. fastholdes d. 11.05. og tilstræbes afholdt i tidsrummet 8 – 10.
Økonomi.
Orientering om aktuel status for SR-økonomien.
Seniorrådet ansøgte om at få et mindreforbrug i budget 2014 på kr. 17.100 overført til budget 2015.
Dette er blevet afslået af Byrådet.

Mødet sluttede kl.: 10.40.

Referent: Per Veise

Næste møde afholdes mandag d. 13.04.2015 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.03.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Forslag om ændring af åbningstider i Sundhedscentret.
Acadrenr. 15/2941.

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

Seniorrådet besluttede at støtte administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.03.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Oprettelse af midlertidig proceskoordinatorstilling.
Acadrenr. 15/2958.

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

Seniorrådet kan støtte, at stillingen oprettes. SR mener i øvrigt, at stillingen bør gøres permanent på fuldtid
af hensyn til arbejdet med
1. At videreføre initiativer omkring social frivillighed i forhold til svage og demente borgere,
2. Styrke indsatsen for samarbejde mellem hjemmepleje og frivillige,
3. Støtte til det frivillige arbejde på plejecentrene,
4. Støtte initiativer i relation til ensomhed og
5. Meget andet.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.03.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Tværkommunalt samarbejde på Kræftområdet.
Acadrenr. 15/3218.

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

Seniorrådet besluttede at anbefale forslaget. Rådet er positivt over for ideen med at samle de faglige
ekspertiser.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.03.2015.

Til CAS – Sekretariatet – udbud
v. udbudskonsulent Niels Damgaard, Egedal Kommune.

Høringssvar vedr. Udbudsmateriale på Stomi-produkter.

Egedal Kommunes Seniorråd har på sit møde d.d. drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

