Referat af møde nr. 11.
Mandag d. 12.11.2018 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Medlemmer/deltagere
Tid:
Mandag d. 12.11.2018 kl. 8.00.
Bjarne Larsen
Sted: Mødelokale M1.14 Egedal Rådhus
Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Hanne Blankensteiner
Kirsten Daugaard
Ole Lind Larsen
Per Husted Sørensen
Susanne Kongsaa
Dato: Referat udsendt 12.11.2018
Jørgen Lange
Afbud: Bjarne Larsen, Kirsten Daugaard, Vicky Holst Rasmussen
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Rikke Terslev Bengtsson

1.

Bilag:
Ref.:

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Pkt. 1 & 2

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

1.-suppleant

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

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Erik Petersen og Rikke Terslev Bengtsson.
Orientering om venteliste. Orientering om brandsikring af Plejecentre. Der er ikke i lovgivningen
fastsat en høringsfrist vedr. kvalitetsstandarder. Forbrug af antipsykotika – ifølge den Nationale
Demenshandlingsplan 2017 – 2025 skal forbruget blandt demente nedsættes med 50%. Er det
muligt at få en oversigt over personalesituationen på plejecentrene – antal ubesatte stillinger,
vikarer, personaleomsætning, vikaruddannelse m.v.?
Ventelistegarantien overholdes fortsat. Vedr. høringsfrist for kvalitetsstandarder: Taget til
efterretning. Vedr. forbrug af antipsykotika: Opgørelse er på vej. Vedr. personaleforbrug: Oversigt
fremlægges på januarmødet. Vedr. brandsikring på plejecentre: Rapport er på vej. Retningslinjer
vedr. §79-tilskud: Endnu ikke afklaret. Erik P. undersøger nærmere.

2.

Mundtlig orientering om baggrunden for det kommende plejeboligbyggeri samt
ombygninger af boliger til et socialpædagogisk tilbud til unge med ASF (Autismespektre
Forstyrrelser). Rikke Terslev Bengtsson deltager i dette punkt.
Det er blevet besluttet, at der skal bygges 78 nye plejeboliger i Campus-området med forventet
indflytning 2022/2023. I forbindelse med åbningen af det nye plejecenter, flytter borgerne fra
Solkrogen og Engbo (i alt 33 borgere) ind i det nye plejecenter. Det betyder, at den reelle udvidelse
af plejeboliger er 45 boliger.
Administrationen har i 2017 udarbejdet en prognose for Egedal Kommunes plejeboligbehov, som
er vedhæftet i et bilag.
Når det nye plejecenter åbner, skal der ske ombygning af den eksisterende boligmasse, så der kan
åbne 30 pladser til socialpædagogiske tilbud til unge med ASF.

Bilag:
Ref.:

Prognose for plejeboligbehov. Mail Per 05.11.
Vi fik en god, uddybende orientering om det fremtidige behov for pleje- og demensboliger. Taget til
efterretning.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt via mail 05.11./07.11.2018.
Godkendt. Mødeplan 2019 tages op på decembermødet. Politisk mødeplan foreligger endnu ikke.

4.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 10/2018.
Referat udsendt via mail 08.10.2018
Godkendt.
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5.

Bilag:
Ref.:

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Valg af særligt orienteringspunkt til næste møde. Mulige temaer: Regler om magtanvendelse eller
Opstart af akut hjemmesygepleje og Fællesprojekt om velfærdsteknologi.
Orientering om ansøgning om midler til Huskeugen i 2019 samt om midler til svømmeundervisning
jf § 18 og 79. Status vedr. projekt ”Den 3. bolig”.
SR’s høringssvar vedr. Værdighedspolitik afsendt 24.10.
Høringssvar vedr. Værdighedspolitik. Bilaget kan ses i punkt 10.
Ansøgning jf. § 18 og 79. Mail Bjarne 28.10.
På decembermødet får vi orientering om opstart af akut hjemmesygepleje og fællesprojekt om
velfærdsteknologi v. Britt Rosendahl. På januarmødet evt. orientering om regler for
magtanvendelse. Øvrige emner blev taget til efterretning

6.

Høringssager.
1. Ansøgning om anlægsbevilling til hjemmeplejelokale i Damgårdsparken. På baggrund af
den demografiske udvikling skal det besluttes, at afsætte et rådighedsbeløb samt en
anlægsbevilling på kr. 2.25 mio til etablering af lokaler til en 4. hjemmeplejegruppe i
Damgårdsparken. Administrationen indstiller, at der godkendes en tillægsbevilling på kr.
2.25 mio til ombygning af lokaler i Damgårdsparken, og at der godkendes en
anlægsbevilling af samme størrelse og til samme formål.
2. Godkendelse af priser for servicepakker og madpriser 2019. Der skal træffes beslutning om
takster på madordning og servicepakkeydelser til borgere på plejecentre og døgnpladser
samt madservice til hjemmeboende borgere for 2019. Ændringerne i forhold til 2018
skyldes primært prisændringer. Nogle priser bliver højere, andre falder.
Administrationen indstiller, at taksterne godkendes.

Bilag:

Bilag til begge punkter udsendes til Seniorrådet samtidigt med denne dagsorden. Mail Per

Ref:

Ad 1: Administrationens indstilling anbefales.
Ad 2: Taget til efterretning, idet vi dog igen påpeger, at udgiften til ”rengøring – bolig” synes
urimelig høj. Det blev bl.a. nævnt, at man – med den aktuelle frekvens for rengøringen – slet ikke
vil kunne nå at bruge rengøringsmidler for kr. 162,- pr. måned.

7.

Huskeuge i september, uge 38 2019.
Nedsættelse af planlægningsgruppe. Ansøgning om §18-midler er afsendt.

Bilag:
Ref.:

8.
Bilag:
Ref.:

Der blev afholdt et evalueringsmøde d. 06.11. vedr. arrangementet i september i år. Nyt møde i
arbejdsgruppen d. 08.01.2019. Orientering v. Jørgen L. blev taget til efterretning. Ny
planlægningsgruppe: Jørgen L., Susanne og Hanne blev valgt som medlemmer af gruppen.
Jørgen L. er koordinator. Seniorrådet har ansøgt om §18-midler til arrangementet i 2019.
FN’s internationale ældredag 2019.
Nedsættelse af planlægningsgruppe.
Seniorrådet har ansøgt om §18-midler til arrangementet i 2019. Ny planlægningsgruppe: Per H.,
Kirsten og Annie (kontakt til HEP-huset). Jørgen L. kan evt. tiltræde undervejs. Per H er
koordinator. Per V søger lokale i HEP-huset. Dato for afholdelse: Fredag d. 27.09.2019. Under
dette punkt opstod en debat om SR’s måde at arbejde på, vidensindsamling og –deling m.v.
Fortsættes evt. til foråret.

9.

Forslag om etablering af fælleskommunalt forum om Velfærds- og Sundhedsteknologi.
Nordgruppen (Ældre/seniorråd i 9 kommuner) har udarbejdet forslag til skrivelse til borgmestrene i
de 9 kommuner om etablering af fælleskommunalt forum om Velfærds-og Sundhedsteknologi. Der
foreslås etableret et kommunalt samarbejdsorgan for erfaringsudvikling og videre udvikling af
velfærds- og Sundhedsteknologi, hvortil også Nordsjællands Hospital og almen lægepraksis
inviteres.

Bilag:
Ref.:

Mail Susanne 01.11.
Seniorrådet tilslutter sig forslaget.
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10.

Drøftelse vedr. fællesmødet mellem SSU og SR d. 14.11.2018
Afbud til mødet: Bjarne Larsen, Kirsten Daugaard og Per Veise

Bilag:

Dagsorden til mødet. Mail Erik P. 17.10.
Alle høringssvar vedr. Værdighedspolitikken. Mail Erik P. 05.11.

Ref.:

Dagsordenen blev gennemgået. Punktet om frist for kvalitetsstandarder anses for afsluttet. SR
afventer oplæg til handleplaner vedr. Værdighedspolitikken.

11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.

12.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

13.

Bilag:
Ref.:

Decemberudgaven forventes udsendt planmæssigt omkring 1. december med 28 sider.

Jørgen S og Susanne deltog i møde i Region H d. 07.11. Susanne deltog i møde i Nordgruppen d.
31.10. Kort orientering fra begge møder blev taget til efterretning. Referat foreligger endnu ikke.
Orientering fra Bruger- pårørenderåd.
Pårørendemøde i Egeparken 12.09.
Pårørendemøde i Demensområdet 02.10.
Referat af møde i Egeparken. Mail Susanne 01.11.
Referat af møde i Demensområdet. Mail Hanne 17.10.
Referaterne blev taget til efterretning. Per H deltog i møde på Porsebakken 05.11. Referat
foreligger endnu ikke.

14.

Konferencer og kurser.

Bilag:
Ref.:

Intet.

15.

Bilag:
Ref.:

Økonomi – SR-budget 2018.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi.

Orienteringen blev taget til efterretning

Mødet sluttede kl.: 11.30.

Referent: Per Veise

Næste møde afholdes mandag d. 03.12. kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 12.11.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Anlægsbevilling til hjemmeplejelokale i Damgårdsparken.
Acadresag nr. 18/15459.

Seniorrådet har på sit møde d. 12.11.2018 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 12.11.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

TILLÆG TIL

Høringssvar vedr. Anlægsbevilling til hjemmeplejelokale i Damgårdsparken.
Acadresag nr. 18/15459.

Efter afholdelse af dagens møde i Seniorrådet har vi modtaget oplysninger om Boligselskabet Venbos
henvendelse af 11. november 2018 til Egedal Kommune.
Det lyder i denne henvendelse som om, der er ting, som ikke er belyst tilstrækkeligt fx påvirkningen af de
nuværende beboeres daglige liv, trafikbelastningen, parkeringsforhold, indskrænkning af lokalerne til
aktivitetscentret, den samlede finansiering og måske påvirkning af husleje m.m.
Vi vil på den baggrund anbefale, at sagen belyses til bunds, inden den sendes til viderebehandling i
Økonomiudvalg og Byråd.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 12.11.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Godkendelse af priser for servicepakke og madservice 2019.
Acadresag nr. 18/15865.

Seniorrådet har på sit møde d. 12.11.2018 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at tage sagen til efterretning, idet vi dog igen påpeger, at udgiften til
”rengøringsmidler – bolig” synes urimelig høj.
Det blev bl.a. nævnt, at man - med den aktuelle frekvens for rengøringen – slet ikke vil kunne nå at bruge
rengøringsmidler for kr. 162,- pr. måned!

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

