Referat af møde nr.11.
Mandag d. 27.11.2017 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Tid:
Sted:

Mandag d. 27.11.2017 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 d. 27.11.2017
Afbud: Alice Pedersen,
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Rikke Terslev Bengtsson
Kjeld Ebdrup deltager ikke
1.

Bilag:
Ref.:

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

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

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Erik Petersen og Rikke Terslev Bengtsson.
Orientering om venteliste. Plejecentreret omsorg/mere fast personale/færre vikarer.
Tilsynsrapporter plejecentrene (Egeparken jf. referat af B-&p-møde 09.11.)
Samarbejde med praktiserende læger i Plejecentrene. Porsebakken.
Orientering om venteliste, styrkelse af vikararbejdet, uanmeldt tilsyn også i sygeplejen og
dagpladserne (Samlet tilbagemelding til SR i feb.-marts), ansættelse af praksiskonsulent taget til
efterretning. Jørgen S. orienterede om møde i Porsebakken. Vedr. §18-midlerne – opklarende
spørgsmål og debat. Vedr. udlån af kommunale lokaler: Erik P. giver en opdatering om bookingsystemet på næste møde. Der blev aftalt, at fremtidige SR-møder starter som hidtil med
dialogpunkt som nr. 1 på dagsordenen og mødestart kl. 8.00. Dialogmøder SSU/SR ønskes fortsat
i februar og november.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt via mail 20.11./24.11.2017
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 10/2017.
Referat udsendt via mail 06.11.2017
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Handicap-p-pladser ved Ølstykke Svømmehal.

Bilag:
Ref.:
5.

Orientering om p-pladser taget til efterretning. Drøftelse vedr. muligheder for videreførsel af
”Stresshåndtering” fra huskeugen. Jørgen L. følger op.
Høringssager.
Administrationen har anmeldt følgende sager:
1. Sagsbehandlingsfrister for Center for Borgerservice i 2018.
Der skal hvert år besluttes sagsbehandlingsfrister på en række af CBS’s ydelser.
Administrationen indstiller, at det fremsendte forslag godkendes.
2. Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel og omsorgsområdet for 2018.
Det skal besluttes, hvilket serviceniveau der skal være gældende inden for trænings-, pleje-,
omsorgs- og hjælpemiddelområdet. Herudover skal kommunens krav til leverandørerne af hjælp på
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fritvalgsområdet også fastsættes.
Administrationen indstiller, at de samlede kvalitetsstandarder godkendes, og at de
beskrevne krav til leverandørerne også godkendes.
3. CSO Ydelsesbeskrivelser.
CSO fremlægger kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg til godkendelse.
Desuden fremlægges en række ydelsesbeskrivelser for forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud, uanmeldt tilsyn i plejecentrene samt uddannelsestilbud til
orientering.
Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg
godkendes.
Administrationen indstiller, at de fremlagte ydelsesbeskrivelser tages til efterretning.
4. Godkendelse af plejeboligtakster 2018.
Plejeboligtakster for pladser på kommunens plejecentre for 2018 skal besluttes på
baggrund af lov om Social Service.
Administrationen indstiller, at de fremlagte plejeboligtakster godkendes.
5. Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2018.
På baggrund af lov om Social Service skal taksterne på madordning og
servicepakkeydelser til borgere på plejecentre og døgnpladser samt madservice til
hjemmeboende borgere godkendes hvert år.
Administrationen indstiller, at taksterne for 2018 vedr. nedenstående punkter godkendes:
 Madservice til hjemmeboende borgere
 Madservice til borgere på plejecentre
 Servicepakke til borgere på plejecentre
 Servicepakke til ægtefæller på plejecentre
 Servicepakke til borgere på Døgnpladser.
6. Tildeling af midler fra § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde 2018.
Tildelingen skal besluttes.
Egedal Kommunemodtager lidt mere end 1 mio. kr. i bloktilskud til § 18 i Lov om Social
Service. Egedal Kommune har afsat kr. 451.155,-. Der er modtaget ansøgninger om tilskud
på i alt kr. 893.907,-.
Administrationen har reduceret i de indsendte forslag, således at den foreslåede fordeling
stemmer med budgettet.
Administrationen indstiller, at det fremlagte forslag til fordeling af §18 midler godkendes.
Bilag:

Bilag til de 6 høringssager er udsendt af Per 22.11. og 24.11.

Ref.:

Punkterne 1 – 5 blev taget til efterretning.
Punkt 6: SR besluttede at tage indstillingen til efterretning med følgende bemærkninger:
Seniorrådet ønsker, at der skaffes midler til alle de ansøgninger, der helt eller delvist opfylder de
kriterier, der er opstillet i kvalitetsstandarden for frivilligt socialt arbejde. Det drejer sig om i alt kr.
702.700,- mod de budgetterede kr. 451.100,-. Kan dette ikke ske i 2018 opfordrer vi til, at der fra
og med budget 2019 sikres de fornødne midler og helst, at hele det tildelte bloktilskud anvendes
efter formålet.
Seniorrådet finder, at kommunen handler utroværdigt, når der foreligger en godkendt
kvalitetsstandard, som ikke opfyldes på grund af en manglende finansiering på ca. kr. 250.000,-. Af
det oprindelige bloktilskud på ca. 1 mio. kr. anvender kommunen ca. 550.000 kr. til andre formål.

6.

Årsberetning 2017.
Seniorrådet skal udarbejde en årsberetning, der skal fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget
inden 20. januar 2018.
Udkast til årsberetning udsendt 20.11. til SR-medlemmerne. Endeligt udkast udsendt 24.11. fra Per
Årsberetningen blev foreløbigt godkendt. Den endelige, formelle godkendelse sker på SR-mødet d.
08.01.2018 (nyt Seniorråd), hvor regnskabet er endeligt afsluttet.

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

8.
Bilag:
Ref.:

9.
Bilag:
Ref.:

Henvendelse fra pårørende ved Porsebakken.
Forslag vedr. vikarer, elektroniske hjælpemidler, ledelse m.v.
Mail fra Bjarne 07.11.2017
Der har været afholdt møde mellem de involverede parter. Der arbejdes videre internt med
ledelsesfunktioner, vikarer og elektroniske hjælpemidler i nævnte rækkefølge. Seniorrådet
betragter sin opgave i denne sammenhæng som værende afsluttet.
Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet d. 08.11.2017
Evaluering.
Referat udsendt af Erik P. 09.11.2017.
Vedr. referatet punkt 4: Seniorrådet ønsker udarbejdet en Pårørendepolitik, hvori det sikres, at der
tages hånd om pårørende, som påtager sig store opgaver og ansvar i forbindelse med pasning og
pleje af et sygdomsramt familiemedlem.
SR finder i øvrigt, at dialogmøderne har stor værdi for samarbejdet mellem råd og udvalg, og ser
frem til, at møderne fortsættes i den kommende valgperiode.

Orientering fra ViP’s redaktion.

Forslag om, at der i apriludgaven skrives en artikel om Fremtidsfuldmagter.
Decemberudgaven er på trapperne.

10.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

Intet nyt fra de to Regionsældreråd.

11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.
Møde i Egeparken d. 09.11.2017.
Referat af mødet udsendt via mail fra Per 15.11.2017.
Kort omtale af positivt møde på Egeparken.

12.

Konferencer og kurser.

Bilag:
Ref.:

Intet nyt.

13.

Bilag:
Ref.:

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

Orienteringen taget til efterretning.

Mødet sluttede kl.: 10.15.

Referent: Per Veise

Første møde i nyt seniorråd afholdes mandag d. 08.01.2018 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 27.11.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. CSO Ydelsesbeskrivelser 2018.
Acadrenr. 17/16186.

Seniorrådet har på sit møde d. 27.11.2017 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 27.11.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Godkendelse af plejeboligtakster 2018.
Acadrenr. 17/15868.

Seniorrådet har på sit møde d. 27.11.2017 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 27.11.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder inden for trænings, hjælpemiddel og omsorgsområdet 2018

Acadrenr. 17/16121.

Seniorrådet har på sit møde d. 27.11.2017 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 27.11.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Sagsbehandlingsfrister for 2018, CBS
Acadrenr. 17/16110.

Seniorrådet har på sit møde d. 27.11.2017 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 27.11.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Tildeling af midler fra §18-puljen til frivilligt socialt arbejde 2018.
Acadresag nr. 17/14365.

Seniorrådet har på sit møde d. 27.11.2017 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage indstillingen til efterretning med følgende bemærkninger:
Seniorrådet ønsker, at der skaffes midler til alle de ansøgninger, der helt eller delvist opfylder de kriterier,
der er opstillet i kvalitetsstandarden for frivilligt socialt arbejde. Det drejer sig om i alt kr. 702.700,- mod de
budgetterede kr. 451.100,-. Kan dette ikke ske i 2018 opfordrer vi til, at der fra og med budget 2019 sikres
de fornødne midler og helst, at hele det tildelte bloktilskud anvendes efter formålet.
Seniorrådet finder, at kommunen handler utroværdigt, når der foreligger en godkendt kvalitetsstandard,
som ikke opfyldes på grund af en manglende finansiering på ca. kr. 250.000,-. Af det oprindelige bloktilskud
på ca. 1 mio. kr. anvender kommunen ca. 550.000 kr. til andre formål.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 27.11.2017.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2018.
Acadrenr. 17/15597.

Seniorrådet har på sit møde d. 27.11.2017 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

