Referat af møde nr. 4,
Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Tid:
Sted:

Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30.
Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Dato:

Referat udsendt 14.04.2015

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: Bjarne Larsen, 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.
Drøftelser vedr. FN’s internationale Ældredag, normeringer, uddannelse/rekruttering, udlicitering,
frivillighed m.v.
Rejsegilde på Plejecenter Egeparken 11.05. kl. 14 – 16.00.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 07.04./09.04.2015.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 3, 02.03.2015.
Referat udsendt via mail 02.03.2015.
Godkendt. Med udgangspunkt i referatets punkt 1 om skolernes benyttelse af kommunale
idrætslokaler blev drøftelsen heraf genoptaget, og det blev besluttet, at Egon Agerlin og evt. andre
fra administrationen inviteres til ekstraordinært SR-møde 20.05. ell. 19.05.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.

Bilag:
Ref.:

5.

Orientering v. Jørgen S. om, at kampagne mod ensomhed starter d.d.
Invitation til høringsmøde på Rigshospitalet d. 21.04. kl. 16.30 for patientorganisationer m.fl. om
revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020. Ingen SR-medlemmer kan deltage.
Henning orienterede fra møde i Grønt Råd d. 17.03. Referat kan ses på Kommunens hjemmeside.

Høringssager.
1. Embedslægens tilsynsrapporter vedr. plejecentrene. Kommunens rapporter vedr. uanmeldt
tilsyn på plejecentrene. Acadresag nr. 15/4576. Administrationen indstiller, at Social- og
Sundhedsudvalget godkender årsredegørelsen vedr. det kommunale tilsyn og
embedslægetilsynet i plejecentrene.
2. Forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan. Acadresag nr. 15/4822.
Administrationen indstiller, at Egedal kommune tiltræder det fælles høringssvar til
”Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020”, der er udarbejdet sammen med
kommunerne i Planområde Midt.
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Orienteringssager.
1. Forslag til ændring af valgform til Seniorrådet. Seniorrådet har foreslået, at valg til Seniorråd
fremover afholdes som direkte valg ved fremmøde (modsat brevafstemning). Acadresag nr.
15/2669. Administrationen indstiller, at den nuværende valgform fastholdes, eller at der
udarbejdes forslag til indførelse af fremmødevalg. Administrationen forventer en merudgift
ved fremmødevalg på kr. 150.000 – 200.000.

2. Konsekvenser ved indgåelse af prisaftale på området for fodpleje. Acadresag nr. 15/5225.
Der er foretaget udbud, hvor alle interesserede fodplejere og fodterapeuter blev inviteret til
at give tilbud. Forvaltningen vil antage den vindende leverandørs tilbud. Konsekvensen
heraf kan være, at det kan medføre relativt store stigninger i egenbetaling for borgerne,
såfremt de vælger at benytte deres frie valg til at vælge en anden leverandør. Brug af den
kommunale leverandør vil give borgerne mulighed for en relativ lav egenbetaling.

Bilag:

Ref.:

Bilag til høringssag 1 – 2 med henholdsvis 7 og 6 underbilag er udsendt via mail af Erik P.
27.03.2015/08.04.2015.
Bilag til orienteringssag 1 – 2 med 2 underbilag til begge er udsendt af Erik P. 08.04.2015.
Høringssager:
Ad 1: Seniorrådet glæder sig over de meget positive rapporter og konstaterer med tilfredshed, at
den målrettede indsats for at rette op på de tidligere mangler er lykkedes.
Ad 2: Seniorrådet værdsætter, at kommunerne i deres samlede høringssvar udtrykker bekymring
for den tilsyneladende nedprioritering af det geriatriske område. Ligeledes er vi meget enige i, at
Regionen skal have som mål at sikre et sammenhængende patientforløb. SR kan tilslutte sig
administrationens indstilling.
Orienteringssager:
Ad 1: Seniorrådet takker for orienteringen og peger på, at forskellen i stemmeprocent ved
fremmødevalg og brevafstemning (henholdsvis 71,4% og 47,8%) netop er et meget vægtigt
argument for at anvende fremmødevalgmetoden. SR vil med interesse følge sagens videre forløb.
Ad 2: Taget til efterretning.

6.

Bilag:
Ref.:
7.

Bilag:
Ref.:

8.

Bilag:
Ref.:

Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget d. 15.05. kl. 17-18.
Drøftelse af punkter til mødet, herunder budgetønsker til budget 2016 og valg til Seniorråd 2017.
Afbud til mødet: Per.
Dagsorden til mødet er udsendt via mail af Erik P. 27.03.2015
Afbud fra Bjarne, Per, Jørgen L. Dagsordenen blev gennemgået.
FN’s internationale ældredag 02.10.2015 k. 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?
Forslag til foredragsholder om formiddagen?
Status på projektet.
Administrationen søges inddraget i afviklingen af dagen med temaet ”Hvordan arbejder vi/Hvordan
inddrager kommunen borgerne (de ældre) i ”politiksager”, fx sundhedspolitik og ældrepolitik.
Jørgen S. aftaler videre med Erik P. om mulighederne. Tilbagemelding fra Jørgen på næste SRmøde.
Hvordan sikrer Egedal Kommune, at der ikke sker fejlbehandling, manglende behandling
eller fejlmedicinering af ældre på plejehjem og i eget hjem, hvor Kommunen er indblandet?
Henvendelse fra DÆ/DR.
Mail fra Bjarne 15.03./22.03.2015.
Der arbejdes ikke videre med sagen.

Side 3 af 3.

9.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.
ViPensionister nr. 1, 2015 er postomdelt i påskeugen.
Mange tilfredse læsere og positiv respons på bladet. Der afholdes redaktionsmøde 13.04.

10.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

Hanne og Jørgen S. deltog i møde i reg. hovedstaden-ældreråd 11.03. Referat udsendes 14.04.

11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

12.

Konferencer og kurser.
Aftale om transport til repræsentantskabsmøde m.v. d. 11.-12.05.2015.
Konference – ”Forstå ensomhed – ny viden, nye veje” 20.05.2015. Jørgen S. ønsker at deltage –
andre?

Bilag:
Ref.:

13.
Bilag:
Ref.:

Møde på Porsebakken d.18.05. og på Damgårdsparken d. 21.05.

Transport blev aftalt: Jørgen L. kører sammen med Hanne og Alice. Jørgen S og Ole sørger selv
for transport.
Der er ikke andre SR-medlemmer, der deltager i konferencen ”Forstå ensomhed”.
Vedr. møde på Christiansborg ”Mindre støttestrømpe – mere Pippi Langstrømpe. Tilmelding sker
individuelt.

Økonomi.
Foreløbigt regnskab for 1. kvartal udsendt via mail fra Annie 22.03.2015.
Annie orienterede om aktuel status.

Mødet sluttede kl.: 11.00.
Næste møde afholdes 11.05.2015 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

Referent: Per Veise

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 14.04.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Forslag til ændringer af Hospitals og Psykiatriplan.

Acadrenr. 15/4822.

Seniorrådet har på sit møde d.13. april drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet værdsætter, at kommunerne i deres samlede høringssvar udtrykker bekymring for den
tilsyneladende nedprioritering af det geriatriske område. Ligeledes er vi meget enige i, at Regionen skal
have som mål at sikre et sammenhængende patientforløb. Seniorrådet kan tilslutte sig administrationens
indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 14.04.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. tilsynsrapporter vedr. plejecentrene.

Acadrenr. 15/4576.

Seniorrådet har på sit møde d. 13. april drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet glæder sig over de meget positive rapporter og konstaterer med tilfredshed, at den målrettede
indsats for at rette op på de tidligere mangler er lykkedes.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 14.04.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Tilbagemelding på orienteringssag vedr. ændring af valgform til Seniorråd.
Acadrenr. 15/2669.

Seniorrådet har på sit møde d. 13. april drøftet ovennævnte orienteringssag.

Seniorrådet takker for orienteringen og peger på, at forskellen i stemmeprocent ved fremmødevalg og
brevafstemning (henholdsvis 71,4% og 47,8%) netop er et meget vægtigt argument for at anvende
fremmødevalgmetoden. Seniorrådet vil med interesse følge sagens videre forløb.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

