Referat af møde nr. 2.
Mandag d. 01.02.2016 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Tid:
Sted:

Mandag 01.02.2016 kl. 8.00.
Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Dato:

Dagsorden udsendt d. 25.01./29.01.

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: Henning Christensen
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Rikke Terslev Bengtsson
1.

Bilag:
Ref.:

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Kun pkt. 1

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg.
Den tværfaglige Myndighed, Borgerservice

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Erik Petersen og Rikke Terslev Bengtsson.
Herunder budget 2017.
Dagsorden til fællesmødet mellem SSU og SR d. 03.02. kl. 16.30. Evt. drøftelse af
administrationens svar på SR’s spørgsmål til dagsordenen.
Beredskab i Hjemmepleje og på Plejecentre ved akut behov for transport til læge/sygehus.
Vedr. Fællesmødet: Dagsorden med div. underbilag udsendt af Erik P. 28.01.
Drøftelse vedr. afholdelse af åbent orienteringsmøde vedr. demens. CSO/SSU står for
arrangementet sammen med SR. Overskrift ”Hvordan håndterer vi demens i Egedal Kommune” ell.
lign. Seniorrådet deltager gerne i planlægningen af mødet.
Drøftelse af budget 2017, og opklarende spørgsmål vedr. sager til SSU-mødet 13.02.
Rikke Terslev gav en god orientering om venteliste til pleje- og demensboliger. Seniorrådet frygter,
at der igen vil opstå behov for flere pladser ved årsskiftet 2016/17. Der er pr. 1. marts ansat
personale til det ny Plejecenter, Egeparken, der forventes ibrugtaget primo april.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 25.01./29.01.2016
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 1.
Referat udsendt via mail 11.01.2016.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Invitation til Nytårskur for erhvervslivet 08.02.2016.
Orientering v. Jørgen L. om lukning af Svømmehallen og deraf følgende lokaleproblemer.
Drøftelse vedr. demens på dagsordenen til møde d. 29.02.2016

Bilag:
Ref.:

SR deltager ikke i Nytårskuren, som er rettet mod erhvervslivet.
Vedr. lokalelån: Der er i kommunen divergerende opfattelser af prioritering af ansøgninger om brug
af kommunens lokaler, specielt på skole- /idrætsområdet. Bjarne/Jørgen L. kontakter skolechefen
for en afklaring.
Til SR-mødet d. 29.02. inviteres demenskoordinator, Annette Reinhardt, til orientering om arbejdet
med demente herunder ”Hvordan finder vi de demente borgere?”, herunder også drøftelse af
fælles temamøde (se punkt 1). SR udpegede Alice Pedersen og Jørgen L. til at deltage i
planlægningen af mødet sammen med CSO.
Hanne orienterede om arbejdet i Tilgængelighedsrådet.
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5.

Høringssager.
1. Uanmeldt tilsyn i plejecentre – årsredegørelse 2015. Acadresag 15/20438. Lovpligtig årlig
redegørelse om det kommunale tilsyn med plejecentrene i Egedal Kommune fremlægges til
godkendelse. Administrationen indstiller, at SSU godkender årsredegørelsen. Seniorrådet
høres.
2. Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2016. Acadresag 16/1252. Der skal
træffes beslutning om de nye priser for 2016 vedr. A: Servicepakke til borgere på
Plejecentre. B: Servicepakke for døgnpladserne. C: Madordning til borgere på Plejecentre &
Madservice. Seniorrådet høres. Administrationen indstiller, at priserne godkendes.
3. Godkendelse af plejeboligtakster for 2016. Acadresag 16/1261. Der skal træffes beslutning
om Egedal Kommunes plejeboligtakster. Seniorrådet høres. Administrationen indstiller, at
taksterne godkendes.
4. Godkendelse af en samlet økonomi for plejeboligområdet 2016. Acadresag 16/1263.
Byrådet skal godkende en samlet økonomi for plejeboligområdet. Administrationen
indstiller, A: Der tilbageføres 14,69 mio fra Egeparkens budget til Damgårdsparken til
videreførsel af 41 pladser fra 01.03.2016 og året ud. 2 A: Der gives ikke tillægsbevilling til
plejeboligområdet - eller 2 B: Der bevilges kr. 7.056 mio til plejeboligområdet som helhed
for at sikre det i budgettet fastlagte serviceniveau. Seniorrådet høres.

Bilag:

Ad 1: Sagsfremstilling til SSU med 7 underbilag med handleplaner og tilsynsrapporter udsendt via
mail af Per 29.01.
Ad 2: Sagsfremstilling til SSU med 1 underbilag med Notat vedr. Servicepakkens takster udsendt
via mail af Per 29.01.
Ad 3: Sagsfremstilling til SSU udsendt via mail af Per 29.01.
Ad 4: Sagsfremstilling til SSU med 1 underbilag udsendt via mail af Per 29.01.

Ref.:

Ad 1: Seniorrådet tager Årsredegørelsen til efterretning. SR anerkender det store og veludførte
arbejde, der gøres på plejecentrene jf. tilsynsrapporterne.
Ad 2: Seniorrådet tager priserne til efterretning og glæder sig over de lavere priser. SR påpeger en
fejl i tabel 1, idet der ikke skal betales for både ”Leje og vask af sengelinned” og ”Vask af eget
sengelinned”. – Det må være enten det ene eller det andet. SR er desuden af den opfattelse, at
den manglende finansiering (kr. 1.459.627 + kr. 1.257.213) ikke skal findes inden for det bestående
budget.
Ad 3: Taksterne for mellemkommunal betaling for plejeboliger blev taget til efterretning.
Ad 4: Tilbageførsel af midler fra Egeparkens budget til Damgårdsparken blev taget til efterretning.
Seniorrådet anbefaler indstilling nr. 2 b, således at der søges tillægsbevilling på kr. 7.056.000, idet
området efter SR's opfattelse ikke tåler yderligere serviceforringelser efter de allerede gennemførte
besparelser på budget 2016.

6.

Budget 2017 og overslagsårene.
Fristen for indsendelse af budgetønsker er forlænget. Fornyet drøftelse med udgangspunkt i det
først fremsendte svar. Nærmere uddybelse af, hvilke bortsparede områder, vi vil prioritere.
Seniorrådets Budgetønsker 2017 af 11.01.2016 udsendes sammen med dagsordenen.
Seniorrådet har følgende ønsker til budget 2017:
Budget til afholdelse af valgtemadage o. lign. i forbindelse med nyvalg til Seniorråd nov. 2017,
Budget til afholdelse af fremmødevalg,
Opnormering af Aktivitetscentret til de oprindelige 120 pladser fra de nuværende 70 – 80 pladser.
Tilbageførsel af de i budget 2016 vedtagne besparelser, specielt på områderne
personalenormering og genoptræning/forebyggelse/rehabilitering. Det virker perspektivløst at spare
på disse områder, idet besparelser her må forventes at give en ringere sundhedstilstand, hvilket
igen betyder, at visionerne i Sund Egedal næppe kan opfyldes.
Midler til sikring af det fornødne antal plejehjemspladser for at overholde den statsgaranterede
ventetid på max. 8 uger.
SR ser frem til, at vi får det endelige budgetforslag for 2017 og overslagsårene til høring.

Bilag:
Ref.:
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7.

Personalenormeringer på plejecentrene og i hjemmeplejen.
Hvad har budgetreduktionen betydet for personalenormeringen. Hvad er konsekvenserne?
Britt Rosendahl og Lisa Riiser deltager fra 9.30 – ca. 10.00.

Bilag:
Ref.:

Britt og Lisa gav en grundig orientering om konsekvenserne af budgettet.

8.

Forberedelse af Fællesmøde SSU og SR d. 03.02.2016.

Bilag:
Ref.:

Dagsorden blev udsendt af CSO d. 27.01.
Ud over drøftelsen vedr. ”Velfærdsmilliarden” fokuseres på budget 2017.

9.

FN’s internationale ældredag d. 30.09.2016.
HEP-huset er reserveret til denne dato.

Bilag:
Ref.:

10.
Bilag:
Ref.:
11.
Bilag:
Ref.:

Annie tager kontakt til en mulig foredragsholder for afklaring af honorar.
Måske også et indlæg om aktuelt emne fra kommunen.
Tages på som fast punkt fremover – på næste møde nedsættes arbejdsgrupper.

Orientering fra ViP’s redaktion.

Bladet forventes at udkomme primo april med 28 sider. Henvendelse fra hjælpeorganisation om
optagelse i foreningsregistret blev drøftet. Der afholdes redaktionsmøde 15.02.
Orientering fra Regionsældreråd.

Alice har deltaget i møde i Region Nordsjælland. Referat rundsendes til SR, når det foreligger.
Møde i Hovedstadsregionen 09.02. Afbud fra Annie. Jørgen L. deltager i stedet.

12.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

13.

Konferencer og kurser.
Temadag v. Danske Ældreråd om rehabilitering m.m. d. 29.02. NB: SR-møde samme dag. Evt.
deltagelse?
Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 02.-03.05. Evt. deltagelse?
Vedr. Repræsentantskabsmøde: Se Mail fra Bjarne 25.01.2016.
Ingen deltagere til temadagen d. 29.02., da SR har møde samme dag.
Jørgen S. og Jørgen L. deltager om muligt i repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference
02.-03.05.2016. (Bjarne afklarer, og der foretages tilmelding snarest. Bjarne deltager evt. selv.)

Bilag:
Ref.:

14.
Bilag:
Ref.:

Der afholdes møder i Damgårdsparken d. 04.02., i Engbo/Solkrogen d. 03.02. og i Porsebakken i
uge 6.

Økonomi.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Mødet sluttede kl.: 12.30.

Næste møde afholdes 29.02.2016 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

Referent: Per Veise

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den .2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Godkendelse af samlet økonomi for plejeboligområdet.
Acadrenr. 16/1263.

Seniorrådet har på sit møde d. 01.02.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede:
Tilbageførsel af midler fra Egeparkens budget til Damgårdsparken blev taget til efterretning. Seniorrådet
anbefaler indstilling nr. 2 b, således at der søges tillægsbevilling på kr. 7.056.000, idet området efter SR's
opfattelse ikke tåler yderligere serviceforringelser efter de allerede gennemførte besparelser på budget
2016.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 01.02.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2016.
Acadrenr. 16/1252.

Seniorrådet har på sit møde d. 01.02.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede:
Seniorrådet tager priserne til efterretning og glæder sig over de lavere priser. SR påpeger en fejl i tabel 1,
idet der ikke skal betales for både ”Leje og vask af sengelinned” og ”Vask af eget sengelinned”. – Det må
være enten det ene eller det andet. SR er desuden af den opfattelse, at den manglende finansiering (kr.
1.459.627 + kr. 1.257.213) ikke skal findes inden for det bestående budget.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 01.02.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Uanmeldt tilsyn i Plejecentre – årsredegørelse 2015.

Acadrenr. 15/20438.

Seniorrådet har på sit møde d. 01.02.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning. Rådet anerkender det store og veludførte arbejde, der
gøres på plejecentrene jf. tilsynrapporterne.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 01.02.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Godkendelse af plejeboligtakster (mellemkommunal betaling) for 2016.
Acadrenr. 16/1261.

Seniorrådet har på sit møde d. 01.02.2016 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 01.02.2016.

Seniorrådet har på møde d.d. drøftet ønsker til budget 2017.

Seniorrådet har på nuværende tidspunkt følgende ønsker:

1. Budget til afholdelse af valgtemadage o. lign. i forbindelse med nyvalg til Seniorråd nov. 2017.
2. Budget til afholdelse af fremmødevalg
3. Opnormering af Aktivitetscentret til de oprindelige 120 pladser fra de nuværende 70 – 80 pladser.
4. Tilbageførsel af de i budget 2016 vedtagne besparelser, specielt på områderne personalenormering
og genoptræning/forebyggelse/rehabilitering. Det virker perspektivløst at spare på disse områder,
idet besparelser her må forventes at give en ringere sundhedstilstand, hvilket igen betyder, at
visionerne i Sund Egedal næppe kan opfyldes.
5. Midler til sikring af det fornødne antal plejehjemspladser for at overholde den statsgaranterede
ventetid på max. 8 uger.
Rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering.

Seniorrådet ser frem til, at vi får det endelige budgetforslag for 2017 og overslagsårene til høring.

Med venlig hilsen
Per Veise
sekretær

