Referat af møde nr. 7.
Mandag d. 04.06.2018 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Tid:
Sted:

Mandag d. 04.06.2018 kl. 8.00.
Mødelokale M1.14 Egedal Rådhus

Dato: Referat udsendt 04.06.2018
Afbud: Ingen
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Rikke Terslev Bengtsson
Karsten Søndergaard
1.
Bilag:
Ref.:

Medlemmer/deltagere
Bjarne Larsen
Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Hanne Blankensteiner
Kirsten Daugaard
Ole Lind Larsen
Per Husted Sørensen
Susanne Kongsaa
Jørgen Lange

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Kun pkt. 4

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

1.-suppleant

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

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Erik Petersen og Rikke Terslev Bengtsson.
Orientering om venteliste. Nyt om budget 2019? Huskeugen – økonomi?
Ventelistegarantien overholdes fortsat. Intet nyt om budget 2019. Byrådet afholder budgetseminar
22.06. Vedr. Huskeugen: De manglende kr. 4.000,- til Stresshåndtering/Svømmehallen blev
bevilget af SSU/CSO. Drøftelser/spørgsmål vedr. rekruttering til plejecentre og hjemmepleje.
Seniorrådet spurgte til planlægningen af nyt plejecenter – vi forventer at blive inviteret til
indledende møder snarest.
Mødet blev suspenderet 8.30 – 8.45 for deltagelse i morgensang.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt via mail 28.05./01.06.2018.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 6/2018.
Referat udsendt via mail 02.05.2018
Godkendt.

4.

Dialog med borgmester Karsten Søndergaard.
Borgmesteren deltager 9.30 – 10.30.
Se mail fra Bjarne 02.05.2018
En række emner blev drøftet, bl.a. Økonomi vedr. Værdighedspolitik - overgang fra puljemidler til
bloktilskud, ny aktivitet i Svømmehallen for demente, handicappede m.fl. (økonomi endnu
uafklaret), etablering af nyt plejecenter i 2021, fremmødevalg i 2021 til SR, budget 2019 og
overslagsårene – herunder anlægsbudget. Evt. nyt møde med borgmesteren i efteråret – efter
budgetbeslutning.

Bilag:
Ref.:

5.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Møde om Værdighedspolitik 12.06. kl. 17.30. Evt. afbud?
Møde om Ældrepolitik 25.06. kl. 17.30. Evt. afbud?
Skal vi have et opfølgende møde med firmaet Sobco A/S om ”Den 3. bolig”?
Faglige Seniorer indbyder til frokostmøde d. 17.08. kl. 11.00 – 13.00 hos 3F i Hillerød. Vi kan
sende 3 deltagere.
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Bilag:
Ref.:

6.

Mødet d. 12.06.: Afbud fra Kirsten Daugaard og Jørgen Lange. Mødet d. 25.06.: Ingen afbud. Der
aftales ikke p.t. nyt møde med firmaet Sobco. Mødet d. 17.08. v. faglige Seniorer: Kirsten
Daugaard, Susanne Kongsaa og Ole Lind Larsen deltager.
Dagsorden til mødet 12.06. er efterfølgende udsendt fra administrationen. Mail Rune 04.06
Høringssager.
1. Ændring i ventetiden på træning efter Sundhedslovens §140. Det er med finansloven for
2018 vedtaget en ”Ændring i ventetiden på træning efter sundhedslovens §140, således at
den maksimale ventetid fra og med 1. juli 2018 ændres fra 10 hverdage til 7 kalenderdage –
forventet udgift: Kr. 398.940,-. Administrationen indstiller, at de 398.940,- kr., som Egedal
Kommune modtager med bloktilskuddet fra og med 2018 frigives til opgaven.
2. Frivilligt socialt arbejde §18 – Årsrapport 2017. Regnskabet for midler bevilget til Frivilligt
Socialt Arbejde efter Servicelovens §18 for 2017 skal godkendes. Administrationen
indstiller, at regnskabet godkendes, og at de ikke anvendte midler kr. 4.253,66 tilbageføres
til kassen.
Orienteringssager:
1. Principper for anvendelse af Sundhedscenterets lokaler. Principperne er blevet revideret.
Den vigtigste ændring er, at der i principperne er præciseret, at holdtræningen afholdt af
godkendte foreninger skal være: A: Hold, der inkluderer borgere, der har særligt behov for,
at træningen foregår i Sundhedscentret. B: Hold, der inkluderer borgere, der tidligere har
deltaget i et hold i kommunalt regi.
2. Opfølgende tilsyn i sygeplejen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har været på
gensynsbesøg i Sygeplejen 08.05.2018. Årsagen til besøget var opfølgning af fund fra
risikobaseret tilsyn foretaget 22.05.2017, hvor sygeplejen fik 2 påbud. A: At sikre
tilstrækkelig journalføring. B: At sikre forsvarlig medicinhåndtering. Konklusionen fra
genbesøget 08.05.2018 er, at ”Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden. De
tilsynsførende anbefaling til styrelsens jurister er, at påbuddene ophæves.
3. Kvartalsredegørelse for magtanvendelse i 1. kvartal 2018.

Bilag:

Ref.:

7.
Bilag:
Ref.:

Ad Høringssag 1 – 2: Mail fra Erik P. af 30.05. videresendes af Per sammen med endelig
dagsorden.
Ad orienteringssag 1 – 2: Mail fra Erik P. 28.05.2018 udsendt af Per 28.05. Ad orienteringssag 3:
Mail udsendes 01.06. sammen med endelig dagsorden.
Høringssager.
Ad 1:Seniorrådet bifalder, at ventetiden nedsættes. Egedal Kommune har modtaget bloktilskud på
kr.398.940,- til gennemførelse af opgaven. SR anbefaler, at dette beløb frigives, således at der ikke
skal ske reduktioner i det nuværende serviceniveau. SR kan ikke acceptere, at den
fysioterapeutiske hjemmetræning indstilles og heller ikke, at der reduceres med 25% i individuelle
træningstilbud, som foreslået i SSU-dagsordenen til møde 06.06.2018.
Ad 2: Seniorrådet tager Årsrapporten til efterretning. Vi fastholder dog, at der fremadrettet ikke bør
ske reduktioner i de aktuelle ansøgninger, for så vidt de kan afholdes inden for de vedtagne regler.
Det samlede bloktilskud til Socialt Arbejde efter §18 bør afsættes og anvendes til formålet.
Orienteringssager.
Ad 1: Taget til efterretning. Britt Rosendahl inviteres til augustmødet for nærmere orientering om
anvendelse af Sundhedscentrets træningslokaler.
Ad 2: Taget til efterretning. Lisa Riiser inviteres til augustmødet for nærmere orientering om
medicinhåndtering.
Ad 3: Taget til efterretning.
Huskeuge i september, uge 38.
Endeligt program skal godkendes. Orientering om lån af Ølstykke Svømmehal.
Forslag til program udsendt af Bjarne 29.05.
Program godkendt. De medvirkende foreninger, råd m.fl. nævnes ikke specifikt i overskriften.
Jørgen L. orienterer på augustmødet om de praktiske forhold, opgavefordelinger m.v.
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8.

FN’s internationale ældredag d. 28.09.2018.
Endeligt program skal færdiggøres og godkendes.

Bilag:
Ref.:

Foreløbigt forslag til program forventes uddelt på mødet.
Jørgen S. gav en mundtlig orientering om det endelige program, som blev godkendt. Annie
orienterede om de praktiske forhold og opgaver. Billetter udleveres på SR-mødet 10.09.

9.

Orientering fra ViP’s redaktion.

Bilag:
Ref.:

Orientering om ændringer i indhold, bl.a. at der optages en artikel fra Bjarne om ny aktivitet i
Svømmehallen. Bladet forventes at udkomme planmæssigt i starten af august med 28 sider.

10.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:

Susanne Kongsaa har udsendt referat m.v. af møde i Nordgruppen 09.05.2018.
Mail Susanne 23.05.
Susanne orienterede kort om mødet – herunder om OK-fonden (Præsentation af denne er
efterfølgende rundsendt til SR-medlemmerne, mail Bjarne 04.06.)

Ref.:

11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

Susanne deltog i møde på Egeparken d. 23.05. Orientering bl.a. om lægeordning og om mad.
Annie deltog i møde på Damgårdsparken 30.05. Orientering om bl.a. vedligehold og om mad.
Der har været afholdt møde på Porsebakken d. 23.05. drøftelse bl.a. om mad.
Der afholdes møde i demensområdet d. 12.06., Hanne deltager.
Referater af møderne rundsendes til SR-medlemmerne, så snart de foreligger.
NB: Der afholdes åbent hus på alle plejecentre 15.06. kl. 14.00 – 16.00

12.

Konferencer og kurser.

Bilag:
Ref.:

Intet nyt.

13.

Bilag:
Ref.:

Økonomi – SR-budget 2018.
Herunder orientering om SR-budget for resten af 2018.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi.
Formanden orienterede om SR-budgettet for 2018. Det ser ud til at kunne holde.
Kassereren orienterede om aktuel status. Begge orienteringer blev taget til efterretning.
Der vil være mulighed for at max 2 medlemmer kan deltage i Vingsted-mødet til efteråret.

Mødet sluttede kl.: 11.35.

Referent: Per Veise

Næste møde afholdes mandag d.13.08. kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 04.06.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Ændring i ventetiden på træning efter Sundhedslovens §140.
Acadresag nr. 18/6827.

Seniorrådet har på sit møde d. 04.06.2018 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet bifalder, at ventetiden nedsættes. Egedal Kommune har modtaget bloktilskud på kr.398.940,- til
gennemførelse af opgaven. SR anbefaler, at dette beløb frigives, således at der ikke skal ske reduktioner i
det nuværende serviceniveau.
SR kan ikke acceptere, at den fysioterapeutiske hjemmetræning indstilles og heller ikke, at der reduceres
med 25% i individuelle træningstilbud, som foreslået i SSU-dagsordenen til møde 06.06.2018.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 04.06.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Frivilligt socialt arbejde §18 - Årsrapport.

Acadresag nr. 16/13429.

Seniorrådet har på sit møde d. 04.06.2018 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet tager Årsrapporten til efterretning.
Vi fastholder dog, at der fremadrettet ikke bør ske reduktioner i de aktuelle ansøgninger, for så vidt de kan
afholdes inden for de vedtagne regler. Det samlede bloktilskud til Socialt Arbejde efter §18 bør afsættes og
anvendes til formålet.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

