Referat af møde nr. 3.
Mandag d. 06.03.2017 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
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Tid:
Sted:

Mandag d. 06.03.2017 kl. 8.00.
Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Medlemmer/deltagere
Bjarne Larsen
Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Alice Pedersen
Hanne Blankensteiner
Lisbeth Solgaard Hansen
Ole Lind Larsen
Jørgen Lange

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Dato: Referat udsendt 07.03.2017.
Afbud: Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen
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

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 venteliste. Seniorrådets handleplan.
Ingen på generel venteliste. Handleplanen tages op på næste møde. Forslag om
Forebyggelsesråd tages op i SSU på aprilmøde. Div. orienteringer taget til efterretning.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt via mail 27.02. og 02.03.2017.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 2/2017.
Referat udsendt via mail 06.02.2017.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Herunder evaluering af fællesmøde SSU/SR d. 08.02.2017.
Referat af fællesmøde udsendt via mail 23.02.2017 fra Erik Petersen.
Henvendelse fra borger blev drøftet kort og videresendt til administration og politisk niveau.
Tilfredshed med fællesmødet, hvor der udspandt sig en god dialog parterne imellem. Referat af
mødet lægges på SR’s hjemmeside. Hanne orienterede om møde i Handicaprådet.

Bilag:
Ref.:

5.

Høringssager.
1. Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Egedal Kommune. Den lovpligtige årlige
redegørelse om det kommunale tilsyn med plejecentre sammen med frivillig redegørelse for
Døgnpladserne samt rapport fra Embedslægetilsyn i et af fire plejecentre fremlægges til
godkendelse.
Administrationen indstiller, at Social-og Sundhedsudvalget godkender årsredegørelsen
vedr. det årlige kommunale tilsyn og embedslægetilsynet.
2. Modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning. Det skal godkendes,
at Egedal Kommune modtager tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til
nedbringelse af ventetid til genoptræning.
Administrationen indstiller, at modtagelse og bevilling af kr. 167.758 for 2017 godkendes.
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3. Midler til understøttelse af Værdighedspolitik 2017+. Det skal besluttes, hvad de
6.468.000 kr, som Egedal Kommune kan få i tilskud til tiltag under Værdighedspolitikken,
skal anvendes til i 2017. Det skal tages til efterretning, at Egedal Kommune har modtaget
tilsagn om, at de 1.124.316 kr. af bevillingen i 2016, der ikke blev brugt fra ministeriet er
godkendt overført til 2017. Administrationen indstiller, a) at det godkendes, at Egedal
Kommune siger ja til at modtage tilskuddet til Værdighedspolitikken incl. overførsler fra
2016, b) at tilskuddet på i alt 6.468.000 kr. disponeres som foreslået i bilaget, c) at det
tages til efterretning, at ministeriet har meddelt, at uforbrugte midler fra 2016 kan overføres
til 2017 til samme formål.
4. Pulje til forbedring eller genåbning af køkkener i plejeboliger. Det skal besluttes, om
Egedal Kommune skal søge midler til renovering af køkkenerne i plejecentrene.
Administrationen indstiller bl.a. af økonomiske årsager, at Egedal Kommune ikke søger
midler fra puljen (puljen er på 425 mio. kr.).
Orienteringssager.
A. Årsredegørelse for 2016 for magtanvendelse på voksenområdet. Byrådet skal
orienteres om det samlede antal af magtanvendelse inden for voksenområdet for 2016.
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
B. Kvartalsredegørelse for magtanvendelse 4. kvartal 2016. Byrådet skal orienteres om
magtanvendelser inden for voksenområdet for 4. kvartal 2016. Administrationen indstiller, at
orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
Ref.:

Ad 1: Sagsfremstilling med 13 underbilag udsendt til SR via mail fra Per 23.02.
Ad 2 – 4 samt A – B. Sagsfremstillinger med div. bilag udsendt til SR via mail fra Per 01.03.
Ad 1: Embedslægens tilsynsrapport vedr. Damgårdsparken vurderer, at ”Tilsynet har fundet fejl og
mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.” Seniorrådet ser med stor alvor på dette og
peger endvidere på, at det ikke er tilfredsstillende, at der i mange af stikprøverne - selv om der kun
er gennemført 3 – er fundet 13 forhold af i alt 39, hvor kravene/målepunkterne ikke er opfyldt.
Vedr. det kommunale tilsyn noterer SR med glæde, at den samlede vurdering af
Demensplejecentret er, at forholdene er særdeles tilfredsstillende.
SR bemærker med tilfredshed, at hovedkonklusionen på baggrund af de gennemførte tilsyn er, ”at
Egedal kommune har fire plejecentre, hvor teamlederne og medarbejderne skaber rammerne for
en god og tryg hverdag for beboerne.”
SR har gennem årene påpeget det problematiske i, at Egedals udgifter til ældreområdet ligger
langt under gennemsnittet for kommunerne som helhed. Desværre bliver vi nu bekræftet i dette,
idet det er ”Tilsynets vurdering at faldende kvalitet i dokumentationen i omsorgsjournalerne ses
blandt andet som en konsekvens af besparelser, idet personalets primære fokus er den nære
borgerkontakt.” Vi er glade for, at medarbejderne har beboerkontakten i fokus, men skal samtidig
påpege, at den lovpligtige dokumentation selvsagt også skal være i orden.
Vi kan kun frygte, at budgetreduktioner i 2017 vil forringe forholdene yderligere.
Seniorrådet anbefaler, at der sættes særligt fokus på det ene plejecenter, hvor forholdene
beskrives som mindre tilfredsstillende. Der bør ligeledes være skærpet opmærksomhed på
Døgnpladserne.
Ad 2: Seniorrådet kan anbefale administrationens indstilling. Genoptræning er bl.a. vigtig for at
fastholde borgerne i eget hjem. En god genoptræning kan medføre færre udgifter senere i forløbet.
Ad 3: Seniorrådet kan anbefale administrationens indstilling.
Ad 4: Seniorrådet kan anbefale administrationens indstilling. Vi ser dog gerne, at der fortsat er
mulighed for levering af ”halvfabrikata” af mad til plejecentrene, således at duften af mad stadig vil
kunne opleves.
Ad A: Taget til efterretning.
Ad B: Taget til efterretning.
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6.

Bilag:
Ref.:

7.

Bilag:
Ref.:
8.

Bilag:
Ref.:

9.
Bilag:
Ref.:
10.
Bilag:
Ref.:

Demensuge i september, uge 38.
Forslag om at gennemføre en temauge under overskriften ”Pårørende”. Der er ikke umiddelbart
mulighed for at modtage økonomisk støtte fra Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg
vil gerne støtte med indsats af demenskoordinator. Videre drøftelse og evt. stillingtagen til
gennemførelse af projektet.
Besluttet at gennemføre et demensprojekt i et antal dage i uge 38 med et budget på kr. 15.000,- af
SRs samlede budget. Der er givet tilsagn fra administrationen om demenskoordinatorens
medvirken i planlægning og gennemførelse af projektet og om hjælp til annoncering.
Der holdes møde i arbejdsgruppen 04.04. Kontakten til Alzheimerforeningen fortsættes.
FN’s internationale ældredag d. 29.09.2017.
Det er besluttet, at gennemføre dagen med overordnet tema Værdighedspolitikken. Drøftelse vedr.
den fremendte programskitse.
Programskitse udsendt via mail fra Jørgen S. 06.02.
Programskitsen blev drøftet, nye forslag kom til. Status på næste møde.
Valg til Seniorråd efteråret 2017.
Der er ikke i det kommunale budget afsat ekstraordinære midler til informationsmøder ell. lign.
Udgifter til de 3 påtænkte valgtemamøder skal således afholdes inden for SR’s eget budget.
Videre drøftelse og fastlæggelse af datoer for valgtemamøder.
Valgtemamøderne søges gennemført i 3 omgange på disse datoer: 15., 16., 17., 21., 22. eller 23.
august fra kl. 15 - 16. Seniorrådsmedlemmer med særlige kontakter til forskellige relevante
foreninger undersøger muligheder for at kombinere et temamøde med foreningernes fastlagte
aktiviteter. Bjarne og Per fastlægger om muligt datoer forud for SR-mødet d. 3. april.
Orientering fra ViP’s redaktion.

Henvendelse fra borger om optagelse af høringssvar i bladet er afslået. Bladet forventes at
udkomme med 28 sider primo april. Næste redaktionsmøde afholdes 05.04.
Orientering fra Regionsældreråd.

Jørgen S. orienterede om møde i Region H, og Annie om møde i Region Nord. Taget til
efterretning.

11.

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

Bilag:
Ref.:

Taget til efterretning.

12.

Konferencer og kurser.

Bilag:
Ref.:

Ole og evt. Bjarne deltager i Danske Ældreråds møde og konference 24.-25.04.

13.

Bilag:
Ref.:

Økonomi – SR-budget 2017.
Godkendelse af SR-budgettet for 2017.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi.

Budgetforslaget blev godkendt. Orienteringen blev taget til efterretning. Husk at indsende evt.
kørselsbilag.
Mødet sluttede kl.: 11.35

Referent: Per Veise

Næste møde afholdes mandag d. 03.04.2017 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 07.03.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Egedal kommune.
Acadrenr. 17/2898.

Seniorrådet har på sit møde d. 06.03.2017 drøftet ovennævnte sag og udtaler følgende:
Embedslægens tilsynsrapport vedr. Damgårdsparken vurderer, at ”Tilsynet har fundet fejl og mangler, som
indebærer risiko for patientsikkerheden.” Seniorrådet ser med stor alvor på dette og peger endvidere på, at
det ikke er tilfredsstillende, at der i mange af stikprøverne - selv om der kun er gennemført 3 – er fundet 13
forhold af i alt 39, hvor kravene/målepunkterne ikke er opfyldt.
Vedr. det kommunale tilsyn noterer SR med glæde, at den samlede vurdering af Demensplejecentret er, at
forholdene er særdeles tilfredsstillende.
SR bemærker med tilfredshed, at hovedkonklusionen på baggrund af de gennemførte tilsyn er, ”at Egedal
kommune har fire plejecentre, hvor teamlederne og medarbejderne skaber rammerne for en god og tryg
hverdag for beboerne.”
SR har gennem årene påpeget det problematiske i, at Egedals udgifter til ældreområdet ligger langt under
gennemsnittet for kommunerne som helhed. Desværre bliver vi nu bekræftet i dette, idet det er ”Tilsynets
vurdering at faldende kvalitet i dokumentationen i omsorgsjournalerne ses blandt andet som en konsekvens
af besparelser, idet personalets primære fokus er den nære borgerkontakt.” Vi er glade for, at
medarbejderne har beboerkontakten i fokus, men skal samtidig påpege, at den lovpligtige dokumentation
selvsagt også skal være i orden.
Vi kan kun frygte, at budgetreduktioner i 2017 vil forringe forholdene yderligere.
Seniorrådet anbefaler, at der sættes særligt fokus på det ene plejecenter, hvor forholdene beskrives som
mindre tilfredsstillende. Der bør ligeledes være skærpet opmærksomhed på Døgnpladserne.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 07.03.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. modtagelse af støtte til nedbringelse af ventetid til genoptræning.
Acadrenr. 17/3156.

Seniorrådet har på sit møde d. 06.03.2017 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet kan anbefale administrationens indstilling. Genoptræning er bl.a. vigtig for at fastholde
borgerne i eget hjem. En god genoptræning kan medføre færre udgifter senere i forløbet.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 07.03.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Midler til understøttelse af Værdighedspolitik 2017.
Acadrenr. 17/2921.

Seniorrådet har på sit møde d. 06.03.2017 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet kan anbefale administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 07.03.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Pulje tl genåbning ag køkkener i plejeboliger.
Acadrenr. 17/3122.

Seniorrådet har på sit møde d. 06.03.2017 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet kan anbefale administrationens indstilling. Vi ser dog gerne, at der fortsat er mulighed for
levering af ”halvfabrikata” af mad til plejecentrene, således at duften af mad stadig vil kunne opleves.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

Referat fra mødet mellem
Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet
Den 8. februar 2017 kl. 17.00 – 18.30
Egedal Rådhus - Møderum 1.2.
Indkaldte:
Fraværende:

Social- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet, Centerchef Kjeld Ebdrup, Direktør Peter Olrik og
Centerchef Erik Petersen.
Jørgen Lange (Seniorrådet), Centerchef Rikke Westergaard
Dagsorden

1.

Velkomst

2.



Formanden for Social- og Sundhedsudvalget bød
velkommen

Kort orientering om budget
2017 på Ældreområdet



Besparelserne i CSO er de nedenstående:

Ved Centerchef Erik Petersen

Center for Sundhed og Omsorg – reduktioner
2017+
Reduktion normering Plejecentre uden demens
Nedlæggelse af stilling i Sundhedsteamet
Yderligere nedskæring i aktivitetscenter
Kortere træningstilbud
Udfasning af tilskud til køkkenet på Damgårdsparken
Nedlæggelse af faglig konsulentstilling i CSO ledelse
Nedlæggelse af 1 stilling i sygeplejen
Reduktion af tilskud til kantinen på rådhuset
Reduktion af tilskud til kaffeordning på Rådhuset

Ved formand for Social- og
Sundhedsudvalget Vicky Holst
Rasmussen

Kan der siges noget om det
kommende budget 2018?
Spørgsmål fra Seniorrådet

3.

Seniorrådet fortæller, hvad de
tænker at have fokus på i 2017
Seniorrådet

4.

Referat

Demensuge 2017 (uge 38) –
tema: Pårørende

Der er afsat kr. 200.000 til
forberedelse af nyt
plejecenter. Seniorrådet
ønsker at medvirke i processen
fra starten af.

2018+
-6.170
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Taget til efterretning.



Der kan endnu ikke siges noget konkret om budget
2018, Byrådet tager hul på den første del af dette i de
kommende måneder.



Iht. Seniorrådets handleplan (6.1) ønskes en kortfattet
sammenfatning over de sidste 3 års besparelser på
ældreområdet, opdelt på områder mv. under
overskriften: Udvalgte nøgletal og sammenfatning de
sidste 3 år på ældreområdet. Administrationen vil
overveje det; men gav ikke noget tilsagn.



Handleplanen blev drøftet.



Det aftales at handleplanen gennemgås punktvis på
Seniorrådets månedlige møder med formanden for
Social- og Sundhedsudvalget og administrationen.



Forslag om Forebyggelsesråd, som er en del af
handleplanen vil blive lagt op til beslutning politisk.



Seniorrådet spørger, om kommunen vil støtte op om
Demensugen igen i 2017. Seniorrådet har på et møde
drøftet muligheden for at gennemføre en form for
demensuge – under overskriften: Pårørende. Om det er
muligt kan ikke siges på nuværende tidspunkt.



Der er ikke umiddelbart mulighed for at give kommunal
økonomisk støtte til arrangementet i år.



CSO vil gerne støtte med indsats af demenskoordinator,
omfanget aftales.



Inddragelsen af Seniorrådet sker ved orientering på de
månedlige møder med formanden for Social- og
Sundhedsudvalgets og administrationen, og ved at alle
politiske oplæg i forbindelse med byggeriet kommer i
høring i Seniorrådet!

Seniorrådet

5.

2017
-5.300

Seniorrådet

6.

Seniorrådet spørger til en
tidsplan for
istandsættelse/renovering af
Damgårdsparken
&
Porsebakken – status og
fremtid



Der er ikke nogen plan for Damgårdsparken for
nuværende.



Der er ikke nogen plan for Porsebakken for nuværende.



Der er ikke sat ekstraordinære midler af i budgettet til
informationsmøder før Seniorrådsvalget i 2017,
administrationen vil gerne støtte med annoncering –
primært i de digitale midler.



Seniorrådet tager til efterretning at valget i 2017
gennemføres som brev valg, men ønsker at det
fremadrettet genovervejes at gå over til fremmødevalg.



Administrationen har vedlagt de 2 bilag med
konsekvensbeskrivelser, som var vedlagt materialet til
budgetbehandlingen.



Orienteringen tages til efterretning



Lokalebooking. Henvendelser fra Ældreforeninger.
Lokalebookningssystemet virker ikke ordentligt, og der
blev redegjort for at der er initiativer i gang for at bedre
dette, men der ingen tidsplan for hvornår der kan
forventes en løsning.

Seniorrådet

7.

I 2017 skal der være nyvalg til
Seniorrådet. I den forbindelse
ønsker Seniorrådet at afholde
3 orienterings- og
kandidatmøder
Seniorrådet

8.

Hvad er konsekvenserne af
nedskæringerne på
genoptræning/rehabiliterings
områderne?
Seniorrådet

9.

Eventuelt
Seniorrådet

