Referat af møde nr. 11.
Mandag d. 05.12.2016 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Medlemmer/deltagere
Tid:
Mandag d. 05.12.2016 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. 05.12.2017
Ole Lind Larsen
Jørgen Lange
Afbud: Erik Petersen, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Kjeld Ebdrup deltager ikke
Rikke Terslev Bengtsson

1.

Bilag:
Ref.:

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

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Suppleant

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

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Erik Petersen og Rikke Terslev Bengtsson.
Orientering om ventelisten.
Budgetnyt efter Finanslovens vedtagelse.
Praktiserende lægers tilknytning til plejecentrene?
Orientering om ventelisten taget til efterretning. Vedr. lægers tilknytning til Plejecentre: Det skal i
løbet af 2017 besluttes, hvordan ordningen skal implementeres. Seniorrådet anmodede
administrationen om en opdatering af ”udviklingen på ældreområdet 65+-årige” jf Seniorrådets
handleplan.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt via mail 28.11./01.12.2016
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 10.
Referat udsendt via mail 07.11.2016.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Herunder godkendelse af mødeplan 2017.
Drøftelse vedr. møde med Borgmesteren i starten af 2017.
Samarbejde om Vågetjeneste
Forslag til mødeplan udsendes samtidigt med dagsordenen.
Mødeplanen godkendt. Det tilstræbes, at borgmesteren deltager i SR-møde i januar eller februar
2017. Seniorrådet har noteret med tilfredshed, at Vågetjenesten er kommet godt fra start og vil
følge arbejdet med interesse.
Henvendelse fra Alzheimerforeningen afventer beslutning om Forebyggelsesråd.
Vedr. Affaldsregulativ: Høringsfristen er uanstændig kort. Formanden bemyndiges til evt. at
udarbejde et høringssvar.
Orientering ved. Jørgen L. om møde i Grønt Råd. Seniorrådet besluttede at trække sig fra
repræsentationen i Grønt Råd.

Bilag:
Ref.:

Side 2 af 3.

5.

Høringssager.
1. Sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice.
På baggrund af regler i retssikkerhedsloven skal der hvert år besluttes sagsbehandlingsfrister
på en række af CBS’s ydelser. Administrationen indstiller, at forslaget godkendes.

2. Kvalitetsstandarder for 2017 inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet.
Det skal besluttes, hvilket serviceniveau, der skal være gældende inden for disse områder.
Desuden skal kommunens krav til leverandørerne af hjælp på fritvalgsområdet fastsættes.
Administrationen indstiller, at de samlede kvalitetsstandarder for 2017 inden for de nævnte
områder godkendes. Administrationen indstiller endvidere, at forslaget til krav til
leverandører godkendes.
3. Plejeboligtakster for 2017.
Egedal Kommunes plejeboligtakster for 2017 skal godkendes.
Administrationen indstiller, at de fremlagte plejeboligtakster for henholdsvis Somatisk Pakke
A (Damgårdsparken og Porsebakken) og Demens og Somatisk Pakke B (Egeparken) for
2017 godkendes.
4. Priser for servicepakke og madservice 2017.
Der skal træffes beslutning om de nye priser for 2017 vedrørende: 1: Madordning til borgere
på Plejecentre og Madservice; 2: Servicepakke til borgere på Plejecentre; 3: Servicepakke
for døgnpladserne.
Administrationen indstiller, at priserne for 2017 vedr. nedenstående punkter godkendes. A:
Madordning for beboere på plejecentrene; B: Madservice for hjemmeboende borgere; C:
Servicepakke for borgere påPlejehjemscentre; D: Servicepakke for borgere på
Døgnpladser.
5. Tilsagn om midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning.
Der skal besluttes, om Egedal Kommune vil modtage ansøgte kr. 552.981 over 3 år til
nedbringning af ventetid på genoptræning med de fra finansloven 2016 afsatte SATS
midler.
Administrationen indstiller, at det godkendes, at Egedal Kommune modtager det ansøgte
tilskud fordelt over tre år som beskrevet.
6. Tildeling af midler fra §18 puljen til frivilligt socialt arbejde 2017.
Administrationen indstiller, at det fremlagte forslag godkendes.
7. Timepriser for Egedal Kommunale Hjemmepleje 2017.
Egedal Kommunes Hjemmeplejes priser for 2017 skal godkendes. Administrationen
indstiller, at de fremlagte priser godkendes.
Bilag:
Ref.:

Til punkt 1 – 7 udsendes til Seniorrådsmedlemmerne via mail i umiddelbar forlængelse af
udsendelse af endelig dagsorden. I alt 7 mails med bilag.
Ad 1: Seniorrådet har noteret, at sagsbehandlingsfristerne foreslås forlænget fra 3 uger til 5 uger.
Seniorrådet finder, at dette er i strid med den vedtagne sundhedspolitik ”Sund Egedal”.
Ad 2: Seniorrådet bemærker, at Kvalitetsstandarderne er blevet omredigerede, så de nu fremstår
langt mere overskuelige og brugervenlige. Ellers kun få ændringer. Beløb mangler på side 40 i
materialet. Standarderne blev taget til efterretning.
Ad 3: Taget til efterretning.
Ad 4: Seniorrådet bemærker med stor undren, at totalpriserne for servicepakkeydelser til borgere
på plejecentre og døgnpladser foreslås øget med henholdsvis 23,3 % (tabel 1) og 42,9 % (tabel 2).
Prisen for leje og vask af sengelinned (tabel 1) stiger endda med ca. 48 %. Seniorrådet finder
stigningerne uacceptable og ønsker en orientering om beregningsformen.
Ad 5: Taget til efterretning.
Ad 6: Seniorrådet ønsker, at det fulde bloktilskud anvendes til formålet, for så vidt der er
kvalificerede ansøgninger til det. (Bloktilskudddet var i 2016 på kr. 1.068 mio. Tilskuddet for 2017
er ikke oplyst.) Seniorrådet har ingen bemærkninger til forslaget i øvrigt.
Ad 7: Seniorrådet er uforstående over for de store prisstigninger og ønsker begrundelser for, at der
kan være stigninger på op til ca. 51 % (Lørdage 11 – 24). Seniorrådet savner sammenligningstal
fra 2016 i tabel 2 og 3.

Side 3 af 3.

6.

”Husker du?” uge 38, september 2017.
Orientering v. Alice og Jørgen L.

Bilag:
Ref.:

Der er tilsyneladende ikke afsat budgetmidler/timer til administration til at videreføre ”huskeugen” i
2017. Sagen sættes på SR-dagsordenen på mødet d. 16.01.2017 under punkt 1.

7.

Seniorrådets årsberetning 2016.
Kort drøftelse vedr. form og indhold.

Bilag:
Ref.:

Per udarbejder et udkast til årsberetning 2016 ud fra tidligere års skabelon. Færdiggøres på mødet
d. 16.01.2017.

8.

Orientering fra ViP’s redaktion.

Bilag:
Ref.:

Annonce i Lokalavisen om at bladet udkommer. Mail Bjarne 01.12.
I nogle områder af kommunen er bladet udsendt 02.12. Andre områder har endnu ikke modtaget
bladet. Der afholdes redaktionsmøde 07.12.2016.

9.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

10.
Bilag:
Ref.:

11.
Bilag:
Ref.:

12.
Bilag:
Ref.:

Arbejdet i Regionsældreråd Hovedstaden ligger relativt stille, der er bl.a. for få gensidige
orienteringer.
Orientering fra Bruger- pårørenderåd.
Møde på Porsebakken 09.11.
Referat udsendt via mail. Lisbeth 29.11.
Ole orienterede om møder i Porsebakken og Damgårdsparken. Hanne orienterede fra
demensområdet. Blev taget til efterretning.
Efterfølgende debat om motion/gymnastik på plejecentrene og om opstilling af bænke i grønne
områder og langs stier. Tages op på dagsorden til næste møde under punkt 1 og tages evt. med i
Seniorrådets budgetudtalelser for 2018.
Konferencer og kurser.
Jørgen S orienterede om temamøde i Vingsted ”Er det helt skævt” med temaer bl.a. om
kommunernes byggesagshåndtering fx i forbindelse med plejehjemsbyggeri, demens og
værdighedspolitik.
Danske Ældreråds årsmøde på Nyborg Strand afholdes 24.-25.04 i 2017.
Økonomi.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Mødet sluttede kl.: 11.20

Referent: Per Veise

Næste møde afholdes mandag d. 16.01.2017 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 05.12.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder for 2017.

Acadrenr. 16/16972 .

Seniorrådet har på sit møde d. 05.12.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet bemærker, at Kvalitetsstandarderne er blevet omredigerede, så de nu fremstår langt mere
overskuelige og brugervenlige. Ellers kun få ændringer. Beløb mangler på side 40 i materialet.
Standarderne blev taget til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 05.12.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Plejeboligtakster.

Acadrenr. 16/17405.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.12.2016 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 05.12.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Priser for servicepakke og madservice 2017. Acadrenr.16/17412 .

Seniorrådet har på sit møde d. 05.12.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet bemærker med stor undren, at totalpriserne for servicepakkeydelser til borgere på plejecentre
og døgnpladser foreslås øget med henholdsvis 23,3 % (tabel 1) og 42,9 % (tabel 2). Prisen for leje og vask
af sengelinned (tabel 1) stiger endda med ca. 48 %. Seniorrådet finder stigningerne uacceptable og ønsker
en orientering om beregningsformen.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 05.12.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Sagsbehandlingstider i CBS.

Acadrenr. 16/17034

Seniorrådet har på sit møde d. 05.12.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet har noteret, at sagsbehandlingsfristerne foreslås forlænget fra 3 uger til 5 uger. Seniorrådet
finder, at dette er i strid med den vedtagne sundhedspolitik ”Sund Egedal”.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 05.12.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Tildeling af midler fra §18-puljen 2017.

Acadrenr. 16/13429.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.12.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet ønsker, at det fulde bloktilskud anvendes til formålet, for så vidt der er kvalificerede
ansøgninger til det. (Bloktilskudddet var i 2016 på kr. 1.068 mio. Tilskuddet for 2017 er ikke oplyst.)
Seniorrådet har ingen bemærkninger til forslaget i øvrigt.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 05.12.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Tildeling af midler fra §18-puljen 2017.

Acadrenr. 16/13429.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.12.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet ønsker, at det fulde bloktilskud anvendes til formålet, for så vidt der er kvalificerede
ansøgninger til det. (Bloktilskudddet var i 2016 på kr. 1.068 mio. Tilskuddet for 2017 er ikke oplyst.)
Seniorrådet har ingen bemærkninger til forslaget i øvrigt.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 05.12.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Tilsagn om midler til nedbringelse af ventetid på genoptræning.
Acadrenr. 16/17015.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.12.2016 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 05.12.2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Timepriser for Egedal Kommunale Hjemmepleje

Acadrenr. 16/17437.

Seniorrådet har på sit møde d. 05.12.2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet er uforstående over for de store prisstigninger og ønsker begrundelser for, at der kan være
stigninger på op til ca. 51 % (Lørdage 11 – 24). Seniorrådet savner sammenligningstal fra 2016 i tabel 2 og
3.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

