Seniorrådet,
Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3,
Mandag d. 11.03.2019 kl. 08:00.
Dok:/
Side 1 af 3

MEDLEMMER/DELTAGERE
Tid:
Mandag d. 11.03.2019 kl. 8.00.
Bjarne Larsen
Sted: Egedal Rådhus, Mødelokale M1.15 Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Hanne Blankensteiner
Kirsten Daugaard
Ole Lind Larsen
Per Husted Sørensen
Susanne Kongsaa
Dato: Referat udsendt 11.03.2019
Jørgen Lange
Afbud: Jørgen S fratrådt kl. 11.10 efter punkt 10.

1.

Bilag:
Ref.:

ØVRIGE DELTAGERE:
Vicky Holst Rasmussen
Lisa Riiser
Rikke Terslev Bengtsson

Kun punkt 1.
Kun punkt 1.
Kun punkt 1

Peter Cowland

Kun punkt 5

FUNKTION:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

1.- suppleant

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Leder af plejeboliger
Afdelingsleder, Den Sundhedsfaglige
Myndighed
Forebyggelseschef

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Rikke Terslev Bengtsson og Lisa Riiser
Orientering om venteliste. Regler for behandlingsansvar ved udskrivelse af medicin, Rikke.
Sengepladser til demente, Rikke. Vikar- og personalesituationen på Porsebakken. Budgetforslag
2020 vil i 2019 blive sendt i høring 02.09. – 16.09. Borgermøde om budgetforslaget afholdes 05.09.
Egedal stryger til tops: Har borgere med godt mentalt helbred. Mail Bjarne 13.02.
73.000 flere ældre uden hjemmehjælp – omtale i aviser og DRTV i uge 9. Situationen i Egedal?
Ventelistegarantien overholdes fortsat. Orientering om behandlingsansvar, sengepladser til
demente og om Porsebakken. Der arbejdes på at finde løsninger på udfordringen vedr. transport til
Porsebakken – bus, kommunale biler og andet. KL: Behov for flere uddannelsespladser. Flere
elever kræver mere vejledertid.
SR har et ønske om en grundig orientering om budgetforslag for ældreområdet 2020-2023 senest
på septembermødet. Husk: Der skal afsættes midler til videreføring af ”spisevenner-ordningen”.
Vedr. flere ældre uden hjemmehjælp: Lovgivningen har andre mål end dem, VIVE måler på! Færre
får hjemmehjælp end tidligere bl.a. på grund af bedre sundhedstilstand/helbred og ændret
lovgivning. Man skal typisk have gennemgået et rehab-forløb for at kunne få hjælp.
Forskellige opfattelser af behov for fx rengøring og af, ”hvad man er berettiget til”.
Orientering om visitation og om ”opsporing” af især enlige med behov for hjælp.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udsendt 04.03.2019.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 2/2019
Referat udsendt 04.02.2019.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Besøg på plejehjem i Slagelse 10.04. v. Kirsten. Den 3. bolig, mail Bjarne 21.02. Møde i
Tilgængelighedsudvalget, mail Hanne 26.02.

Bilag:
Ref.:

Besøg på plejehjem: Kirsten, Susanne Jørgen S og Per Vdeltager. Jørgen kører.
Møde i Tilgængelighedsudvalget 07.03. Hanne refererede fra mødet om div. vanskeligheder m.h.t.
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transport og adgangsforhold. Hanne videresender referat til SR, når det foreligger.
Vedr. ÆldreSagen I Smørum: Jørgen S genvalgt for 2 år. Vedr. Den 3. Bolig: SR afventer.

5.
Bilag:
Ref.:

Møde med Beredskabet, Frederiksborg Brand og Redning
Forebyggelseschef Peter Cowland deltager i dette punkt 9.30 – ca. 10.15
Mail 26.01. fra Bjarne udsendes til Seniorrådet samtidigt med dagsordenen.
Peter Cowland orienterede om bl.a. brandtilsyn, lovgivning, anbefalinger og påbud og om
beredskabets forebyggende og rådgivende arbejde i det hele taget. Beredskabets muligheder for
at afgive påbud er begrænsede, men der gives ofte anbefalinger til den stedlige ledelse og andre.
Beredskabet kan ikke kræve, at der sikres en nødvendig oplæring/instruktion af medarbejde vedr.
fx evakueringsinstrukser m.v. Det kan arbejdsgiveren - altså Egedal Kommune derimod.
Se mere på www.beredskabsstyrelsen.
Seniorrådet har stor interesse i,
1. at sikre en medarbejderviden om forholdsregler ved brand – fx skriftlig bekræftelse
2. at sikre, at beredskabets anbefalinger/påbud bliver kendt og behandlet i de relevante
organer såvel administrative som politiske
3. at de bestående Sikkerhedsudvalg/-repræsentanter bruges og medvirker til sikring og
håndtering af (brand)sikkerhedsforholdene. Bjarne tjekker regler og lokale fakta vedr.
sikkerhedsudvalg.
Dette tages op på næste møde.

6.

Evaluering af Fællesmøde SSU/SR. Herunder ansøgning til Social- og Sundhedsudvalget og
til Erhverv- og kulturudvalget.
Der udarbejdes en ansøgning til de to udvalg om tilskud til idrætsaktivitet i Ølstykke Svømmehal
med henblik på at hjælpe demente, handicappede, ensomme og 65+ -årige med særligt behov for
fysisk aktivitet.

Bilag:
Ref.:

Mails 28.02. og 01.03. fra Bjarne udsendes til Seniorrådet samtidigt med dagsorden.
Fællesmødet havde et tilfredsstillende indhold og forløb. God dialog.
Forslaget til ansøgning om tilskud til idrætsaktivitet i Svømmehallen blev godkendt. Bjarne
fremsender forslaget til SSU og KEU og til direktørerne for de to områder.

7.

Hørings-og orienteringssager
1. Årsredegørelse for tilsyn i Center for Sundhed og Omsorg. Den årlige redegørelse for
lovpligtige tilsyn med plejecentre, døgnpladser og sygeplejen skal godkendes. Der har i
2018 været gennemført 3 tilsyn: A) Det kommunale uanmeldte tilsyn på plejecentre og
døgnpladser ved BDO. B) Risikobaseret tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed og C)
Social- og plejefagligt tilsyn på ældreområdet ved Styrelsen for Patientsikkerhed.
Administrationen indstiller, at årsredegørelsen godkendes.
2. Ændring af takster 2019 – servicepakken. Der er fundet fejl i de tidligere beregnede takster
for 2019, hvorfor det har været nødvendigt at genberegne taksterne. De genberegnede
takster skal godkendes. De genberegnede takster er samlet set 74,- kr. lavere end
taksterne for 2018. Administrationen indstiller, at de genberegnede takster godkendes.
3. Forebyggende sundhedsindsatser. På baggrund af de politisk udpegede indsatsområder
(rygning, kost & motion, ensomhed) skal det besluttes, om administrationens forslag til
sundhedsfremmende indsatser i peroden 2020 – 2021 skal gennemføres. Administrationen
indstiller, at forslaget til sundhedsfremmende indsatser godkendes, og at forslaget
medtages i budgetforhandlingerne for 2020.
Bilag: Mails fra Tine Guldfeldt af 04.03. udsendes til Seniorrådet samtidigt med dagsordenen.
Ref.:
Ad 1: Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling. Seniorrådet noterer med glæde, at
”niveauet for de 4 Plejecentre og Døgnpladserne er meget til fredsstillende”.
Ad 2: Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling og bemærker med tilfredshed, at priserne
bliver lavere.
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Ad 3: Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling.

8.
Bilag:
Ref.:
9.
Bilag:
Ref.:

Huskeuge i september, uge 38 2019
Status.
Møde i arbejdsgruppen 14.03. Hanne deltager. Referat udsendes til SR, når det foreligger.
FN’s internationale ældredag 27.09.2019
Status.
Intet nyt.

10.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s Redaktion

11.

Orientering fra Regionsældreråd
SR’s tilhørsforhold til Nordgruppen/Kbh-gruppen, Susanne.
Referat af møde i Nordgruppen 24.01. Mail Susanne 02.02.

Bilag:
Ref.:

12.

Bladet er sendt fra Layout 10.03. til kommunen og går derfra videre til trykning. Forventes at
udkomme ca. 1. april. Hvis borgere/ældreråd eller andre ønsker bladet, henvises til Egedal
Kommunes hjemmeside.

Vedr. tilhørsforhold: VI afventer Sundhedsreformen/regionernes fremtid. Susanne deltager i
kommende møde 14.03. i Nordgruppen, Jørgen S i kommende møde 20.03. i Hovedstadsrådet.

Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd
Referat af møde i demensgruppen, mail Hanne 11.02
Referat af møde på Porsebakken, mail Per H. 13.02.
Referat af møde i Damgårdsparken, mail Annie 26.02
De tre ovenævnte referater er udsendt til Seniorrådet på de nævnte datoer.
Taget til efterretning.

13.

Kurser og Konferencer

Bilag:
Ref.:

Rigtig godt Temamøde i Allerød 07.03. Annie, Jørgen L, Jørgen S og Per V deltog.

14.
Bilag:
Ref.:

Økonomi, SR-budget 2019
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi
Orienteringen taget til efterretning. Husk at indberette evt. kørsel ved afslutningen af hvert kvartal.

Mødet sluttede kl.: 11.30.

Referent: Per Veise

Næste ordinære møde afholdes 08.04.2019 på Rådhuset i mødelokale M1.14.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 11.03.2019.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Årsredegørelse for tilsyn i Center for Sundhed- og Omsorg.
Acadresag nr. 19/2715.

Seniorrådet har på sit møde d. 11.03.2019 drøftet ovennævnte sag.
Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling. Seniorrådet noterer med glæde, at ”niveauet for de 4
Plejecentre og Døgnpladserne er meget til fredsstillende”.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 11.03.2019.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Ændring af Takster 2019 - servicepakken.
Acadresag nr. 19/2939.

Seniorrådet har på sit møde d. 11.03.2019 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling og bemærker med tilfredshed, at priserne bliver lavere.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 11.03.2019.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Forebyggende sundhedsindsatser.
Acadresag nr. 19/447.

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

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

