Referat af møde nr. 5.
Mandag d. 15.05.2017 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Tid:
Sted:

Mandag d. 15.05.2017 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: Dagsorden udsendt d.08.05./11.05.
Afbud: Ingen.
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. Planer for nyt plejecenter. Tider i Ølstykke Svømmehal.
Budget/kompenserende besparelser.
Ingen venteliste. Orientering om planer for nyt plejecenter taget til efterretning. Orientering om Pust
& Støn, tider i Ølstykke Svømmehal og demensuge blev taget til efterretning.
Den foreslåede besparelse på kr. 2.350.000 blev begrundet og drøftet.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt via mail 08.05. og 11.05.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 1/2017.
Referat udsendt via mail 03.04.2017.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Herunder møde 18.05. om ny affaldsordning (4 i 1).
Nyt fra Tilgængelighedsudvalget v. Hanne.
Mails 10.05. fra Hanne.
Hanne deltager i møde d. 18.05. om affaldsordningen ”fire i en”. Hanne orienterede om møde m.v. i
Tilgængelighedsudvalget. Jørgen S. omtalte Ældresagens analyse af serviceniveau på
ældreområdet.

Bilag:
Ref.:

5.

Bilag:
Ref.:

Høringssager.
Første budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget.
Der skal opnås en kompenserende besparelse på ældreområdet på kr. 2.350.000 i 2017. Kan bl.a.
ske ved personalereduktion på plejecentrene.
Administrationen indstiller bl.a., at de kompenserende besparelser godkendes.
Per videresender 2 mails fra administrationen samtidigt med endelig dagsorden af 11.05.
Seniorrådet må på det kraftigste protestere mod forslaget. Ældreområdet er allerede presset
økonomisk til det yderste og tåler ikke yderligere forringelser.
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Der har gennem årene været besluttet mange gode initiativer og politikker. Vi kan fx nævne ”Levebomiljøer”, ”Det gode hverdagsliv”, ældrepolitik, værdighedspolitik, sundhedspolitik m. fl. Alt dette
falder helt eller delvist til jorden, og de nævnte politikker bliver vanskelige eller umulige at leve op
til.
Der ligger allerede nu et højt pres på medarbejderne – et pres, der ikke tåler at blive større, uden at
det vil give alvorlige konsekvenser for helbred, arbejdsglæde, tryghed og trivsel generelt - såvel for
medarbejdere som for de berørte borgere.
De seneste tilsynsrapporter peger på, at faldende kvalitet i dokumentationen i omsorgsjournalerne
bl.a. ses som en konsekvens af besparelser. Også her gives en advarsel om, at de allerede
gennemførte besparelser giver betydelige konsekvenser i ældreplejen.
Den foreslåede besparelse på 2 timer/beboer/uge vil svare til en personalereduktion på mere end
10 medarbejdere. Vi har svært ved at tro på, at det fremtidige plejearbejde kan gennemføres trygt
og forsvarligt med 10 par ”varme hænder” færre end nu.
Seniorrådet har flere gange påpeget, at Egedal Kommune i en årrække har ligget
lavest/næstlavest blandt kommunerne i Region Hovedstaden for så vidt angår ældreudgifterne pr.
65+/67+-årige. Det er muligvis godt - set med økonomiske briller. Men set med vore briller er det
dybt bekymrende – især med yderligere reduktioner i sigte.

6.
Bilag:
Ref.:

7.
Bilag:
Ref.:

8.

Bilag:
Ref.:

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

Demensuge i september, uge 38.
Status og videre planlægning. Orientering om møde i arbejdsgruppen 04.04. Økonomisk status?
Foreløbigt program blev uddelt. Planen næsten færdig. Det færdige program trykkes i
ViPensionister (deadline 20.06.) og omtales i lokalpressen m.v. Møde 25.05. i arbejdsgruppen.
FN’s internationale ældredag d. 29.09.2017.
Status og videre planlægning. Er der fundet oplægsholder om formiddagen fra kommunen og
oplægsholder om eftermiddagen? Økonomisk status?
Foreløbigt program udsendes til SR-medlemmerne af Jørgen S. Programmet næsten på plads, dog
mangler der en foredragsholder om formiddagen. Afventer svar fra Kommunen. Omtales i
ViPensionister (deadline 20.06.)
Valg til Seniorråd 2017.
Der forventes nedsat en valgbestyrelse bestående af Charlotte Haagendrup, Marianne Røgen,
Bjarne Larsen, Per Veise, Hanne Sylvest, Tine Guldfeldt samt en medarbejder fra
Borgmestersekretariatet. Der er indkaldt til første møde d. 16.05. kl. 15.30.
Per sender mail fra administrationen med bl.a. dagsorden til valgbestyrelsesmøde samtidigt med
endelig dagsorden
Jørgen S skriver artikel til ViPensionister og skal derfor løbende opdateres, hvis nye emner dukker
op.
Tider i Ølstykke Svømmehal.
Jørgen L. orienterer.
Orienteringen taget til efterretning.
Orientering fra ViP’s redaktion.
Herunder retningslinjer og principper for bladet.
To bilag udsendes 08.05. i forbindelse med dagsorden.
Retningslinjer og principper blev godkendt.
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11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Regionsældreråd.

12.

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

Bilag:
Ref.:

Møde i Porsebakken, 22.05., i Damgårdsparken 23.05. og i Egeparken 30.05.

13.
Bilag:
Ref.:
14.
Bilag:
Ref.:

Møde i Region H 17.08. Møde i Nordgruppen 16.08.

Konferencer og kurser.
Jørgen S og Jørgen L deltog i repræsentantskabsmøde m.v. 24.04. – kort orientering
Orienteringerne blev taget til efterretning.
Økonomi – SR-budget 2017.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi.
Orienteringen blev taget til efterretning

Mødet sluttede kl.: 11.25.

Referent: Per Veise

Næste møde afholdes fredag d.02.06. kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 15.05.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Første budgetopfølgning SSU.

Acadrenr. 17/6218.

Seniorrådet har på sit møde d.15.05.2017 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet må på det kraftigste protestere mod forslaget. Ældreområdet er allerede presset økonomisk til
det yderste og tåler ikke yderligere forringelser.
Der har gennem årene været besluttet mange gode initiativer og politikker. Vi kan fx nævne ”Levebomiljøer”, ”Det gode hverdagsliv”, ældrepolitik, værdighedspolitik, sundhedspolitik m. fl. Alt dette falder helt
eller delvist til jorden, og de nævnte politikker bliver vanskelige eller umulige at leve op til.
Der ligger allerede nu et højt pres på medarbejderne – et pres, der ikke tåler at blive større, uden at det vil
give alvorlige konsekvenser for helbred, arbejdsglæde, tryghed og trivsel generelt - såvel for medarbejdere
som for de berørte borgere.
De seneste tilsynsrapporter peger på, at faldende kvalitet i dokumentationen i omsorgsjournalerne bl.a. ses
som en konsekvens af besparelser. Også her gives en advarsel om, at de allerede gennemførte
besparelser giver betydelige konsekvenser i ældreplejen.
Den foreslåede besparelse på 2 timer/beboer/uge vil svare til en personalereduktion på mere end 10
medarbejdere. Vi har svært ved at tro på, at det fremtidige plejearbejde kan gennemføres trygt og
forsvarligt med 10 par ”varme hænder” færre end nu.
Seniorrådet har flere gange påpeget, at Egedal Kommune i en årrække har ligget lavest/næstlavest blandt
kommunerne i Region Hovedstaden for så vidt angår ældreudgifterne pr. 65+/67+-årige. Det er muligvis
godt - set med økonomiske briller. Men set med vore briller er det dybt bekymrende – især med yderligere
reduktioner i sigte.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

