Referat af møde nr. 14.
Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Medlemmer/deltagere
Tid:
Mandag d. 30.11.2015 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 01.12.15
Ole Lind Larsen
Jørgen Lange
Afbud: Annie Havnsø Thomasen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.
Jørgen Lange deltog ikke i punkterne 7, 8, 9 og 11.
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Kjeld Ebdrup deltager ikke
Rikke Terslev Bengtsson

1.

Bilag:
Ref.:

2.
Bilag:
Ref.:

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Til info.
Kun pkt. 5

Dialog med Vicky Holst Rasmussen og Erik Petersen.
Orientering om plejeboligområdet, evt. udbygning m.v.
Orientering om ny ældremilliard og ”Værdighed i ældreplejen”.
Orientering om plejeboliger og drøftelse – ekstra udgifter? – personalemangel?
Vedr. ældremilliarden: Afventer nærmere oplysninger fra ministeriet.
Porseklubben er lukket i enighed mellem klub, ledelse og administration. Brev herom er udsendt til
alle involverede i sagen. Andespil er overgået til Ældresagen.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er ikke lagt på Seniorrådets hjemmeside.
Dagsorden udsendt 23.11./27.11.2015.
Ikke tilfredsstillende, at dagsordenen ikke kan lægges ud på hjemmesiden på grund af den sene
fremsendelse af sager fra administrationen. Dagsordenen godkendt.
Godkendelse af referat af møde nr. 13.
Referat udsendt via mail 12.11.2015.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Herunder drøftelse vedr. dagsorden til møde 11.01.2016.

5.

Suppleant

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg.
Centerchef, Borgerservice
Leder af Den Tværfaglige Myndighed

3.
Bilag:
Ref.:

Bilag:
Ref.:

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Per skriver udkast til Årsberetning 2015 til behandling på mødet 11.01.
Til mødet d. 01.02. inviteres Britt Rosendahl og Lisa Riiser for orientering om personalereduktioner
på plejecentrene.
Hanne orienterede om møde i Tilgængelighedsudvalget – mere struktur på møderne/udvalget er
på vej.
Jørgen S. deltog i Danske Ældreråds delegeretmøde i uge 48. Stiller op til Landsstyrelsen.
Høringssager.
1. Tildeling af midler fra §18 puljen til Frivilligt socialt arbejde 2016. Administrationen
indstiller, at det udsendte bilag godkendes.

Side 2 af 3.

2. Kvalitetsstandarder for 2016 inden for trænings-, pleje, omsorgs- og
hjælpemiddelområdet. Det skal besluttes, hvilket serviceniveau, der skal være gældende i
2016.
Administrationen indstiller, at:
 De samlede kvalitetsstandarder for 2016 godkendes.
 Implementering af omprioriteringsforslaget for budget 2016 – 19
”Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstandarden” sker ved
enten
 A: Rengøringshyppighed på hver anden uge med reduktion i indholdet af ydelsen, eller
 B: Rengøringshyppighed på hver tredje uge med fastholdelse i indholdet af ydelsen.

3. Tilsynspolitik for leverandører af hjemmehjælp og madservice. Administrationen
indstiller, at: Tilsynspolitikken for leverandører af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og
madservice, godkendes.
4. Sagsbehandlingstider i Center for Borgerservice. Administrationen indstiller, at forslag
til sagsbehandlingstider godkendes.
5. Høring af udbudsmateriale på kompressionshjælpemidler. Eventuelle kommentarer til
materialet skal sendes til udbudskonsulenten senest 3. december.
Leder af den tværfaglige Myndighed, Rikke Terslev Bengtsson, deltager fra kl. 9.00 i punkt 2 - 4.
Bilag:

Bilag til punkterne 1 – 4 er modtaget fra Administrationen 26.11. kl. 16.13. og videresendt via mail
fra Per 27.11.2015.
Bilag til punkt 5 udsendes via mail samtidigt med dagsordenen.
------Ref.: Rikke orienterede om ændringer i kvalitetsstandarder i forhold til 2015, lovændringer m.v. Der
er relativt få ændringer, som alle er begrundet i budget 2016.
Beslutninger:
Ad 1: Seniorrådet ønsker, at det fulde bloktilskud (kr. 1.068 mio) anvendes til formålet for så vidt,
der er ansøgninger til det. Forslag til tildeling tages til efterretning.
Ad 2: Seniorrådet anbefaler model A – rengøringshyppighed hver anden uge. Seniorrådet beklager
generelt de gennemførte besparelser på ældreområdet, som betyder en forringelse af servicen
over for de plejekrævende borgere.
Ad 3: Taget til efterretning.
Ad 4: Taget til efterretning.
Ad 5: Taget til efterretning.

6.

Ølstykke Svømmehal lukkes 01.04.2016 – 01.02.2017.
Det giver problemer for Pust & Støn. Orientering v. Jørgen Lange. Drøftelse og evt. beslutning om,
hvordan SR kan hjælpe.

Bilag:
Ref.:

Jørgen L. retter henvendelse til ledelsen af idrætsanlægget med henblik på at finde tider til Pust &
Støn i perioden, hvor Svømmehallen er lukket.

7.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.
Bladet udkom i uge 48.
Seniorrådets navne m.v. udgår af og til på grund af pladsmangel. Der er max. 28 sider til rådighed.
Det beskrives i næste udgave, i hvilket omfang forskellige kommunale dokumenter (fx
Kvalitetsstandarder) er eller evt. kan gøres tilgængelige for borgere, der ikke har pc-adgang.
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8.

Bilag:
Ref.:

Orientering fra Regionsældreråd.
Herunder orientering v. Annie om Handlingsplan for fysisk aktivitet for ældrebefolkningen.
Eksempel fra Nordgruppen/Fredensborg Kommune.
Se mail fra Annie af 23.11.
Taget til efterretning.

9.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

10.

Konferencer og kurser.
Jørgen Lange deltog i konference 16.11.2015 med temaet ”Etik i fremtidens demenspleje”. Jørgen
orienterer og omtaler materiale fra mødet.
Seniorrådet deltog i temamøde om bisidderrollen d. 25.11. arrangeret af CBS. - Evaluering.
Indbydelse til Repræsentantskabsmøde 02.05. og Ældrepolitisk Konference 03.05.2016.

Bilag:
Ref.:

11.
Bilag:
Ref.:

Taget til efterretning.

Orientering v. Jørgen L. med efterfølgende drøftelse. – Hvordan ”finder” vi de demente i Egedal
Kommune? Tages op senere bl.a. ved at invitere demenskoordinatoren til SR-mødet d.
29.02.2016. og evt. senere formanden for Alzheimerforeningen.
Temamødet om bisidderrollen blev vurderet meget positivt.
Afgørelse om deltagelse i Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference d. 2.-3. maj tages
op på januarmødet.
Økonomi.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi og om forventningerne til årsregnskabet.
Regnskabsafslutning er næsten på plads. Der forventes ikke at være uforbrugte midler. Husk
indberetning af kørselsudgifter for 4. kvartal snarest,

Mødet sluttede kl.: 10.55.
Næste møde afholdes 11.01.2016 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

Referent: Per Veise

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 01.12.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Tildeling af midler fra § 18-puljen.

Acadrenr. 15/16037.

Seniorrådet har på sit møde d. 30.11.2015 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet ønsker, at det fulde bloktilskud (kr. 1.068 mio.) anvendes til formålet for så vidt, der er
ansøgninger til det.
Forslag til tildeling tages til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 01.12.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder indenfor trænings-, pleje-, omsorgs- og
hjælpemiddelområdet.
Acadrenr. 15/19115.

Seniorrådet har på sit møde d. 30.11.2015 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet anbefaler model A – rengøringshyppighed hver anden uge.
Seniorrådet beklager generelt de gennemførte besparelser på ældreområdet, som betyder en forringelse af
servicen over for de plejekrævende borgere.
Kvalitetsstandarderne tages i øvrigt til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 01.12.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Sagsbehandlingstider i Center for Borgerservice.
Acadrenr. 15/18842.

Seniorrådet har på sit møde d. 30.11.2015 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 01.12.2015.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Tilsynspolitik for leverandører af hjemmehjælp og madservice.
Acadrenr. 15/17763.

Seniorrådet har på sit møde d. 30.11.2015 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 01.12.2015.

Til udbudskonsulent Maja Gottschalk Barnekov.

Høringssvar vedr. Høring af udbudsmateriale på kompressionshjælpemidler.

Seniorrådet har på sit møde d. 30.11.2015 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

