Referat af møde nr. 7
Mandag d. 15.08.2016 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Medlemmer/deltagere
Tid:
Mandag d. 15.08.2016 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. 16.08.
Ole Lind Larsen
Jørgen Lange
Afbud: Jørgen Storm, Jørgen Lange, Henning Christensen, Alice Pedersen
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Kjeld Ebdrup deltager ikke
Rikke Terslev Bengtsson
Tina Løvberg og Doris
Skov Larsen
1.

Bilag:
Ref.:

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Til info.
Kun pkt. 1
Kun pkt. 6

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Suppleant

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

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Erik Petersen og Rikke Terslev Bengtsson.
Orientering om budgetforslag 2017 – 2020/gennemgang v. Erik P.
Orientering om venteliste til plejecentre v. Rikke.
Orientering om konkurs i et privat hjemmepleje-firma v. Rikke.
Budgetforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller i mail fra Bjarne 25.07.
Orientering, spørgsmål/svar og debat om budgetforslaget.
Orientering om venteliste til plejeboliger (ingen på generel venteliste).
Orientering om konkurs i et privat hjemmeplejefirma. SR udtrykte sin anerkendelse af kommunens
håndtering af situationen.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 08.08./12.08.2016.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 6.
Referat udsendt via mail 06.06.2016.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Udvidet møde d. 03.10.2016 – også efter frokost. Lokale 1.15 er reserveret indtil kl. 15.30 for
drøftelse vedr. Evaluering af SR-arbejdet, forberedelse af valg, handleplan 2017 m.v.
Henvendelse vedr. mulighed for privat nødkald til borgere i Egedal Kommune.
Vedr. privat nødkald: Mail fra Bjarne 11.08.
Ingen interesse for privat nødkald.
Til mødet d. 03.10. udarbejdes dagsorden som sædvanligt, men med et særskilt punkt om SRarbejdet. Bjarne og Per udarbejder oplæg til dette.

Bilag:
Ref.:

5.

Høringssager.
1. Herunder drøftelse vedr. budgetforslag 2017-2020. – Udarbejdelse af budgetudtalelse.
Høringsfrist 31.08.
2. Høring vedr. Ansøgning om SATS-midler sammen med de øvrige kommuner i ”klyngen”, hvor
der søges penge til at ensarte og kvalificere akutindsatsen for ældre medicinske patienter.
Administrationen indstiller, at Egedal Kommune tilslutter sig en fælles ansøgning om SATs-midler
3. Orientering om forhøringssag om udvidelse af dyreforsøgsanlægget Carinalund.
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4. Høring i forbindelse med udbud af genbrugshjælpemidler. Fælleskommunalt udbud.
5. Høring vedr. midlertidig anvendelse af en lille del af Porsebakken. Der skal træffes beslutning
om at anvende 7 tomme lokaler i Porebakken til midlertidige boliger. Administrationen indstiller,
1. at godkende 7 boliger, 2. at godkende dispensation fra lokalplanen, 3. at godkende renovering
af boligerne.
Bilag:

Ad 1: Prioriteringsemner udsendt via mal fra Bjarne 25.07.
Ad 2: Sagsfremstilling m. 8 underbilag udsendes samtidig med dagsordenen, Per.
Ad 3: Mail fra Bjarne 07.07.
Ad 4: Mail fra Bjarne 23.06, kravspecifikationer m.v.
Ad 5.:Sagsfremstilling m. 1 underbilag udsendes sammen med dagsordenen, Per.

Referat: Ad 1:Budgetforslag 2017-2020 – Seniorrådet besluttede:
Seniorrådet finder generelt, at de fremlagte besparelsesforslag er helt uacceptable. De fleste
omhander områder, der allerede er hårdt ramt af besparelser i de foregående år. Seniorrådet
finder de fremsatte prioriteringsemner (spareforslag) for perspektivløse, idet de vil sætte gode
initiativer i stå samtidig med, at de vil gøre nogle af de godkendte politikker (fx
Sundhedspolitikken) meget vanskelige at gennemføre og på specifikke områder umulige at
gennemføre. Specielt peger vi på, at forslaget om nedlæggelse af 1 stilling i Sundhedsteamet ud
over en række uheldige konsekvenser (se forslagets beskrivelse heraf) desuden vil medføre, at
Egedal skal melde sig ud af det tværkommunale samarbejde ”Vi samler kræfterne” – en aftale
der netop er indgået efter en forsøgsperiode med gode erfaringer bl.a. vedr.
forebyggelse/behandling af kræftbehandling.
Seniorrådet ønsker endvidere tilbageførsel af de i budget 2016 vedtagne besparelser, specielt på
områderne personalenormering og genoptræning/forebyggelse/rehabilitering, områder hvor der
er lagt op til yderligere reduktioner i 2017. Seniorrådet kan på ingen måde acceptere yderligere
forringelser på ældreområdet – tværtimod.
Selv om kommunens økonomi er anstrengt, finder SR, at der alligevel bør afsættes midler til
valgtemadage m.v. samt midler til at gennemføre fremmødevalg, når der skal vælges nyt SR i
efteråret 2017. Det forventes, at et fremmødevalg vil øge stemmeprocenten væsentligt (erfaringer
fra kommuner, der har fremmødevalg) og derved styrke interessen for ældreområdet.
SR udtrykker tilfredshed med, at der tænkes afsat kr. 200.000 til opstart af arbejdet med
placering og etablering af et nyt plejecenter. Især det stærkt stigende antal 85+ årige (ca. 250
personer indtil 2020) giver et tilsvarende stigende behov for plejeboliger.
Per udarbejder høringssvar, som fremsendes via Bjarne til administrationen og som
pressemeddelelse.
Ad 2: SR tilslutter sig administrationens indstilling.
Ad 3: Udgår, da sagen er afsluttet.
Ad 4: Taget til efterretning.
Ad 5: SR kan tilslutte sig administrationens indstilling. Vi finder dog ikke løsningen optimal, men
kan acceptere den set i lyset af kommunens trængte økonomi. Selv om der opsættes et dørparti
mod plejecentrets fælles gangareal, skal det sikres, at de kommende nye beboere kan ”matche”
plejehjemmets beboere, så der ikke opstår unødig uro og usikkerhed.
6.

Bilag:
Ref.:
7.
Bilag:
Ref.:

Orientering om forebyggelsesarbejdet på ældreområdet.
Forebyggelsesvejlederne Tina Løvberg og Doris Skov Larsen deltager i dette punkt kl. 9.30.
Div. pjecer og standardskrivelser blev rundsendt på mødet.
Vi fik en bred og interessant orientering om forebyggelsesarbejdet med efterfølgende debat.
Demensuge i september, uge 38.
Er der noget, vi mangler i planlægningen?
Der afholdes afsluttende møde i arbejdsgruppen d. 02.09. Sagen genoptages på SR-møde d.
05.09.
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8.
Bilag:
Ref.:

9.

Bilag:
Ref.:

FN’s internationale ældredag d. 30.09.2016.
Er der noget, vi mangler i planlægningen?
Bjarne må desværre melde afbud til arrangementet. Næstformand og sekretær (budget og valg til
SR) overtager velkomsten. Sagen genoptages på SR-mødet d. 05.09.

Orientering fra ViP’s redaktion.
Herunder orientering/drøftelse vedr. prioritering af artikler til ViP nr. 27.
Der afholdes redaktionsmøde 15.08.
Der gives fremover besked til forfattere af indlæg, hvis deres indlæg ikke bringes i bladet.
Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning.

10.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

Møde i Region Nord 24.08. – Problem vedr. mødelokale. Møde i Region H 01.09.

11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

12.

Konferencer og kurser.
Formandsmøde 29.08., Allerød. Bjarne og Jørgen S deltager.
Temadag om valg 10.10., Allerød. Bjarne, Jørgen L., Jørgen S og Per deltager.
Ældrepol. Konference 09.11. Vingsted. Jørgen S. og Jørgen L. deltager.
Er der flere, der ønsker at deltage?

Bilag:
Ref.:

13.
Bilag:
Ref.:

Ingen møder siden sidste SR-møde.

Annie og Ole deltager også d. 10.10.
Jørgen S. eller Jørgen L. deltager i Vingstedkonferencen uden overnatning. (Nødvendig beslutning
pga. SR’s begrænsede økonomi.)

Økonomi.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi.
Taget til efterretning.

Mødet sluttede kl.: 12.10.
Næste møde afholdes 05.09.2016 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

Referent: Per Veise

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 16.08.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. budgetforslag 2017 - 2020 .

Seniorrådet har på sit møde d. 15.08.2016 drøftet ovennævnte sag.
Seniorrådet besluttede:
Seniorrådet finder generelt, at de fremlagte besparelsesforslag er helt uacceptable. De fleste omhander
områder, der allerede er hårdt ramt af besparelser i de foregående år. Seniorrådet finder de fremsatte
prioriteringsemner (spareforslag) for perspektivløse, idet de vil sætte gode initiativer i stå samtidig med, at
de vil gøre nogle af de godkendte politikker (fx Sundhedspolitikken) meget vanskelige at gennemføre og på
specifikke områder umulige at gennemføre. Specielt peger vi på, at forslaget om nedlæggelse af 1 stilling i
Sundhedsteamet ud over en række uheldige konsekvenser (se forslagets beskrivelse heraf) desuden vil
medføre, at Egedal skal melde sig ud af det tværkommunale samarbejde ”Vi samler kræfterne” – en aftale
der netop er indgået efter en forsøgsperiode med gode erfaringer bl.a. vedr. forebyggelse/behandling af
kræftbehandling.
Seniorrådet ønsker endvidere tilbageførsel af de i budget 2016 vedtagne besparelser, specielt på
områderne personalenormering og genoptræning/forebyggelse/rehabilitering, områder hvor der er lagt op til
yderligere reduktioner i 2017. Seniorrådet kan på ingen måde acceptere yderligere forringelser på
ældreområdet – tværtimod.
Selv om kommunens økonomi er anstrengt, finder SR, at der alligevel bør afsættes midler til valgtemadage
m.v. samt midler til at gennemføre fremmødevalg, når der skal vælges nyt SR i efteråret 2017. Det
forventes, at et fremmødevalg vil øge stemmeprocenten væsentligt (erfaringer fra kommuner, der har
fremmødevalg) og derved styrke interessen for ældreområdet.
SR udtrykker tilfredshed med, at der tænkes afsat kr. 200.000 til opstart af arbejdet med placering og
etablering af et nyt plejecenter. Især det stærkt stigende antal 85+ årige (ca. 250 personer indtil 2020) giver
et tilsvarende stigende behov for plejeboliger.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Bjarne Larsen
formand

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 16.08.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Ansøgning om SATS-midler.

J.nr. 00.16.02 16/11270.

Seniorrådet har på sit møde d. 15.08.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 16.08.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Høring i forbindelse med udbud af genbrugshjælpemidler.

Seniorrådet har på sit møde d. 15.08.2016 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 16.08.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. midlertidig anvendelse vedr. del af Porsebakken. J.nr. 27.03.00 16/12004.

Seniorrådet har på sit møde d. 15.08.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet kan tilslutte sig administrationens indstilling. Vi finder dog ikke løsningen optimal, men kan
acceptere den set i lyset af kommunens trængte økonomi. Selv om der opsættes et dørparti mod
plejecentrets fælles gangareal, skal det sikres, at de kommende nye beboere kan ”matche” plejehjemmets
beboere, så der ikke opstår unødig uro og usikkerhed.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

