Referat af møde nr. 12.
Mandag d. 03.12.2018 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune
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Medlemmer/deltagere
Funktion:
Tid:
Mandag d. 03.12.2018 kl. 8.00.
Bjarne Larsen
Formand
Sted: Mødelokale M1. Egedal Rådhus
Jørgen Storm
Næstformand
Per Veise
Sekretær
Annie Havnsø Thomasen Kasserer
Hanne Blankensteiner
Kirsten Daugaard
Ole Lind Larsen
Per Husted Sørensen
Susanne Kongsaa
Dato: Referat udsendt 03.12.2018
Jørgen Lange
1.-suppleant
Afbud: Annie Havnsø Thomasen. Vicky Holst Rasmussen fraværende uden afbud
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Rikke Terslev Bengtsson
Britt Rosendahl
1.

Bilag:
Ref.:

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Kun pkt. 2

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Leder, Den tværfaglige Myndighed.
Leder af hjemmepleje, Sundhed & træning

Dialog med Vicky Holst Rasmussen og Rikke Terslev Bengtsson.
Orientering om venteliste. Ekstraordinært møde den 27.11.2018 i SSU og Planudvalget
(fællesmøde) vedrørende ”Nyt plejecenter” – manglende høring i Seniorrådet??. Høringssagerne i
punkt 6 er modtaget fredag den 30.11.2018 ved 12-tiden, dvs. urimelige arbejdsvilkår for
sekretæren.
Ingen borgere på generel venteliste. Drøftelse vedr. udsendelse af høringssager, se også punkt 6.
Orientering om kvalitetsstandarder. Opsamling af sager fra SR-møde nr. 11 (Rikke undersøger):
Forbrug af antipsykotika; personalesituationen på plejecentre og i hjemmeplejen; brandsikring af
Plejecentrene.

2.

Orientering om opstart af akut hjemmesygepleje og om Fællesprojekt om velfærdsteknologi
mellem CSO og CSS.
Britt Rosendahl deltager i dette punkt kl. 9.00 – 9 30

Bilag:
Ref.:

Mail fra Britt Rosendahl udsendt den 30.11.2018 af Per Veise
Vi fik en god orientering om etablering af Akut Hjemmesygepleje i Egedal Kommune. Ordningen er
startet primo oktober, og der er ansat personale, således at funktionen er dækket døgnet rundt på
alle dage. Det blev nævnt, at kommunerne med denne ordning løser hospitalsopgaver uden
kompensation. Beskrivelse af ordningen findes i Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandard for
kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.
Desuden orientering om fællesprojektet om velfærdsteknologi, hvor man sammen ønsker at
udforske markedet for velfærdsteknologiske løsninger. Der efterspørges løsninger, der er
”frihedssættende” for den enkelte borger og som på sigt måske kan bidrage til en
effektiviseringsdagsorden.
Endelig fik vi orientering om, at Lisa Riiser og/eller Britt Rosendahl deltager under punkt 1 i
fremtidige SR-møder som repræsentanter for CSO. – Taget til efterretning.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt via mail 26.11. og 30.11.2018.
Godkendt

4.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 11/2018.
Referat udsendt via mail 12.11.
Godkendt.
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5.

Bilag:
Ref.:

6.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Herunder:
1. Orientering om valg til Bestyrelse i DÆ. Bjarne
2. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget. Hanne
3. Evt. orientering om Egedal Village, Jørgen S.
4. Tillæg til høringssvar vedr. Anlægsbevilling til Hjemmeplejelokale Damgårdsparken. Sagen
blev taget af SSU-dagsordenen 14.11.2018.
5. Mail om ansættelse af unge som hyggepersoner på plejehjem i Horsens
Ad 1: Mail Bjarne 19.11. Ad 2: Mail Hanne 21.11. Ad 3: Mail Jørgen S 20.11. Ad 4: Tillæg til
høringssvar udsendt af Per, 13.11.
Ad 1: Ingen ønsker at opstille til valget.
Ad 2: Hanne uddybede referatet.
Ad 3: Taget til efterretning.
Ad 4: Taget til efterretning.
Ad 5: Tages op på næste møde.

Høringssager
Ingen sager modtaget pr. 26.11.2018. Seks høringssager modtaget fredag den 30.11.2018 kl.
ca. 12:00 – i alt 22 dokumenter fra Egedal Kommune. Herudover punkt 6.1 og 6.2.også den
30.11.18.

6.0.

Ref.:
6.1.
Bilag:
Ref.:

6.2.
Bilag:
Ref.:

6.3.
Bilag:
Ref.:

6.4.
Bilag:
Ref.:

6.5.

Indledningsvis stillingtagen til om Seniorrådet kan afgive konstruktive høringssvar
på baggrund af den sene modtagelse af dokumenterne
Til drøftelse i Seniorrådet
Det blev besluttet at rette henvendelse til SSU om utilfredsstillende vilkår for behandling af
høringssager, når de udsendes for sent. Henvendelse udsendes med referatet.
Referat af ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget den
27.11.2018 vedrørende ”Nyt plejecenter”.
Udsendt af Bjarne den 30.11.2018
Til drøftelse i Seniorrådet
Det blev besluttet at rette henvendelse til SSU vedr. manglende høring i forbindelse med
beslutning om principper for strukturplan for campusområdet i Egedal By. Henvendelsen
udsendes med referatet.
Statusnotat vedrørende ”Den 3. bolig” fra Katrine Buhl Møller
Udsendt af Bjarne den 30.11.2018
Indstilling: Tages til efterretning af Seniorrådet
Seniorrådet tager notatet til efterretning med følgende kommentarer:
1. Seniorrådet ser meget gerne, at projektet ”Den 3. bolig” bliver fremmet af Egedal
Kommune, og at projektet bliver realiseret.
2. Seniorrådet anmoder om at blive orienteret og inddraget i kommende andre
seniorbofællesskaber i Egedal Kommune.
Udsendes med referatet.
Dagsorden – punkt 4. SSU: Tilskud til frivilligt Socialt arbejde
Udsendt af Tine Guldfeldt den 30.11.2018
Oversigt over ansøgte midler og reduktioner
Til høring i Seniorrådet
Forslaget til tildeling blev taget til efterretning, idet Seniorrådet dog igen i år fastholder, at vi
mener, at det samlede generelle tilskud bevilges fuldt ud til det af staten fastsatte formål.
Mængden af ansøgninger viser tydeligt, at behovet for at tildele flere midler i høj grad er til
stede.
Dagsorden – punkt 6. SSU: Ny kvalitetsstandard for visitationer
Udsendt af Tine Guldfeldt den 30.11.2018
Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig
Til høring i Seniorrådet
Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling. Vi værdsætter, at der nu foreligger en
kvalitetsstandard for området, og finder i øvrigt, at den konkrete opdeling i forskellige
plejepakker er præcis, letforståelig og meget brugbar.
Dagsorden – punkt 7. SSU: Ydelsesbeskrivelser og Kvalitetsstandarder
Udsendt af Tine Guldfeldt den 30.11.2018
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Bilag:

Ref.:

6.6.
Bilag:

Ref.:
6.7.
Bilag:

Ref.:
6.8.
Bilag:

Ref.:

7.
Bilag:
Ref.:

Bilag 1.: Ydelsesbeskrivelse – Tag hånd om dit liv 2019
Bilag 2.: Ydelsesbeskrivelse – Røgfrit liv 2019
Bilag 3.: Ydelsesbeskrivelse – Husk & Træn 2019
Bilag 4.: Ydelsesbeskrivelse – Fysisk træning – genoptræning ved Livstilshold 2019
Bilag 5.: Ydelsesbeskrivelse – Ernæringsterapi 2019
Bilag 6.: Udkast til lovforslag om målretning af de forebyggende hjemmebesøg
Bilag 7.: Kvalitetsstandard – Forebyggende hjemmebesøg 2019
Bilag 8.: Kommunalt tilsyn i plejecentre – Ydelsesbeskrivelse 2019
Bilag 9.: Social- og sundhedsassistentuddannelsen – Ydelsesbeskrivelse 2019
Bilag 10.: Social- og sundhedshjælperuddannelsen – Ydelsesbeskrivelse 2019
Ovennævnte 10 bilag til høring i Seniorrådet
Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling. I Kvalitetsstandarder vedr. forebyggende
hjemmebesøg fremgår, at der ikke er egenbetaling. ”Ved særlige arrangementer kan dog
forekomme egenbetaling.” – Det bør præciseres, hvilke arrangementer, der er tale om.
Dagsorden – punkt 8. SSU: Kvalitetsstandarder indenfor nedennævnte
Udsendt af Tine Guldfeldt den 30.11.2018
Bilag 1.: Kvalitetsstandarder for trænings-, hjælpemidler- og plejeområdet 2019
Bilag 2.: Krav til leverandører 2019
Ovennævnte 2 bilag til høring i Seniorrådet
Taget til efterretning.
Dagsorden – punkt 10. SSU: Sagsbehandlingsfrister inden for nedennævnte
Udsendt af Tine Guldfeldt den 30.11.2018
Bilag 1.: Sagsbehandlingstider for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og
omsorgsområdet 2019
Til høring i Seniorrådet
Taget til efterretning.
Dagsorden – punkt 13. SSU: Kvartalsredegørelse for magtanvendelse
Udsendt af Tine Guldfeldt den 30.11.2018
Bilag 1.: Kvartalsredegørelse og politisk oplæg til godkendelse – Kvartalsredegørelse
3. kvartal 2018
Til orientering i Seniorrådet.
Taget til efterretning.

Huskeuge, september 2019 uge 38.
Herunder referat af Evalueringsmøde vedr. Huskeugen i 2018.
Mail Jørgen L., 20.11.
Jørgen L uddybede referatet. Næste møde afholdes 08.01.2019.
Til efterretning.

8.

FN’s internationale ældredag d. 27.09.2019.

Bilag:
Ref.:

Ingen programpunkter efter frokost.

9.

Bilag:
Ref.:

Seniorrådets årsberetning 2018.
Seniorrådet skal hvert år udarbejde en årsberetning til Social- og Sundhedsudvalget senest 20.01.
det efterfølgende år. Drøftelse af form og indhold for årsberetning 2018
Årsberetning for 2017 udsendes til SR-medlemmerne samtidig med dagsordenen.
Per og Bjarne udarbejder et udkast, som udsendes i god tid inden januarmødet.

10.

Seniorrådets mødeplan 2019.

Bilag:

Forslag til mødeplan udsendes med dagsordenen

Ref.:

Godkendt. Fællesmøder mellem SSU og SR afholdes 06.02. og 13.11. Godkendt mødeplan
udsendes med referatet.
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11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s redaktion.

Bladet er på vej. Nogle har modtaget bladet allerede 29.11., andre har endnu ikke modtaget det.
PostNord er for længe om at nå hele kommunen rundt. Redaktionsmøde 10.12.2018 kl. 9.00.
Ros fra en læser og fra seniorrådet.

12.

Orientering fra Regionsældreråd.

Bilag:
Ref.:

Referat af møde i Regionsældrerådet udsendt af Jørgen S., mail 07.11.
Til efterretning.

13.

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

Bilag:
Ref.:

Referat af Bruger- pårørenderåd på Porsebakken udsendt af Per H., mail 14.11.
Per H uddybede – megen tale om mad på mødet.
Ole deltog i møde i Damgårdsarken 28.11. Referat endnu ikke modtaget.
Susanne deltager i møde i Egeparken 13.12.

14.

Konferencer og kurser.

Bilag:
Ref.:

15.

Bilag:
Ref.:

Susanne deltog i møde i Vingsted om ”Det nære og sammenhængende sundhedssystem”. Godt
om indholdsrigt møde.
Jørgen S opfordrede generelt til, at vi holder øje med kurser i såvel Danske Ældreråd som i
Ældresagen.
Økonomi – SR-budget 2018.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi.

Taget til efterretning

Mødet sluttede kl.: 11.50.

Referent: Per Veise

Næste møde afholdes mandag d. 14.01.2019 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 03.12.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Vedr. Høringssager til Seniorrådets møde 3. december.
Seniorrådets dagsorden skal efter styrelsesvedtægten udsendes en uge før mødet. Denne regel
overholdes hver gang.
Imidlertid er vi ofte udsat for, at en eller flere sager fra SSU-møderne først er færdige få dage før SRmøderne, hvorfor det næsten er reglen, at der også skal udsendes en endelig dagsorden. Det sker typisk
torsdag eller fredag før SR-møderne, der typisk ligger om mandagen. Dette har vi næsten lært at leve med,
selv om det ikke er optimalt.
Men denne gang gik det helt galt. Til vores møde i dag fik vi 6 sager fra SSU tilsendt i fredags ved 12-tiden,
denne gang med et stort antal bilag, hvor der var tale om ca. 150 sider i alt.
Vores sekretær (eller dennes stedfortræder) skulle således i gang med at udforme vores endelige
dagsorden, hvilket i dette tilfælde tog adskillige timer.
Det var aftalt med CSO, at sagerne på grund af tidspresset blev udsendt direkte til SR-medlemmerne,
hvilket altså skete fredag ved 12-tiden. Den endelige SR-dagsorden blev udsendt ved 20-tiden fredag aften.
For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at vores kritik ikke er rettet mod administrationen, men mod den
arbejdsrutine, der er indlagt med formøder med det politiske niveau – typisk udvalgsformand er årsagen til,
at sagerne kommer for sent af sted fra Rådhuset.
Den sene fremsendelse er ikke kun et problem for sekretæren, men selvsagt også for det samlede
Seniorråd. Vi vil gerne hver gang afgive seriøse høringssvar, men det forudsætter, at vi har tid til at
gennemgå det samlede materiale, der ligger til grund for høringerne. Det kan knibe med at give
kvalificerede svar, hvis ikke de nødvendige rammer foreligger.
PS: Vi ved godt, at SSU-dagsordenerne også udsendes fredag, med det giver dog lidt mere ”læsetid” for
SSU-medlemmerne, da SSU-møderne først afholdes onsdag.
En mulig forbedring af vore arbejdsvilkår kunne være, at vi får store sager med bilag tilsendt i god tid, inden
SSU-dagsordenen er færdig, og inden vores dagsorden skal ud.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 03.12.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandard for visitation til plejecenter.

Acadresag nr. 18/17981.

Seniorrådet har på sit møde d. 03.12.2018 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling.
Vi værdsætter, at der nu foreligger en kvalitetsstandard for området, og finder i øvrigt, at den
konkrete opdeling i forskellige plejepakker er præcis, letforståelig og meget brugbar.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 03.12.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder inden for trænings- og hjælpemiddel m.v..
Acadresag nr. 18/17214.

Seniorrådet har på sit møde d. 03.12.2018 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 03.12.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel m.v.
Acadresag nr. 18/17218.

Seniorrådet har på sit møde d. 03.12.2018 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 03.12.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18, 2019.

Acadresag nr. 18/15402.

Seniorrådet har på sit møde d. 03.12.2018 drøftet ovennævnte sag og besluttede:.

Forslaget til tildeling blev taget til efterretning, idet Seniorrådet dog igen i år fastholder, at vi mener, at det
samlede generelle tilskud bevilges fuldt ud til det af staten fastsatte formål. Mængden af ansøgninger viser
tydeligt, at behovet for at tildele flere midler i høj grad er til stede.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 03.12.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Ydelsesbeskrivelser og kvalitetsstandard 2019.
Acadresag nr. 18/17778.

Seniorrådet har på sit møde d. 03.12.2018 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling.
I Kvalitetsstandarder vedr. forebyggende hjemmebesøg fremgår, at der ikke er egenbetaling. ”Ved
særlige arrangementer kan dog forekomme egenbetaling.” – Det bør præciseres, hvilke
arrangementer, der er tale om.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 03.12.2018.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Vedr. Principper for strukturplan for campusområdet – manglende høring.
Seniorrådet har bemærket, at Social- og Sundhedsudvalget på et møde d. 27.11.2018 har drøftet
Principper for strukturplan.
Af sagsfremstillingen fremgår det, at administrationen indstiller, at ”Plejeboligerne etableres i minimum to
etager.”
Seniorrådet undrer sig over, at denne sag ikke er sendt til høring i SR.
Seniorrådet var samme aften inviteret til et ”Inspirationsforum” om netop plejecenterbyggeri. Dette er vel
gjort, fordi kommunen gerne vil involvere os i det kommende byggeri, og så er der slet ingen
sammenhæng med, at SSU samme aften behandler spørgsmålet uden at involvere os overhovedet.
Vi har én gang tidligere påpeget, at vi ikke involveres/høres i forskellige spørgsmål vedr. byggeriet.
Vi vil i denne sag, som i alle andre relevante sager, gerne høres og give vore meninger til kende. Det
mener vi også, vi er blevet stillet i udsigt af såvel Borgmester som SSU.
Vi håber, at vi fra nu af reelt bliver taget med på råd/involveret i det videre forløb – hellere en gang for
meget end én for lidt.
Vi var i øvrigt glade for at være inviteret til førnævnte Inspirationsforum med to gode og inspirerende
oplægsholdere.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 03.12.2018.

Til Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Byrådet.

Udtalelse vedr. Den 3. bolig - statusnotat.

Sagsnr.: 18/7456

Seniorrådet har på sit møde d. 03.12.2018 drøftet ovennævnte notat.

Seniorrådet besluttede at tage notatet til efterretning med følgende kommentarer:
1. Seniorrådet ser meget gerne, at projektet ”Den 3. bolig” bliver fremmet af Egedal
Kommune, og at projektet bliver realiseret.
2. Seniorrådet anmoder om at blive orienteret og inddraget i kommende andre
seniorbofællesskaber i Egedal Kommune.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

