Seniorrådet,
Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4,
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MEDLEMMER/DELTAGERE
Tid:
Mandag d. 08.04.2019 kl. 8.00.
Bjarne Larsen
Sted: Egedal Rådhus, Mødelokale M1.14 Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Hanne Blankensteiner
Kirsten Daugaard
Ole Lind Larsen
Per Husted Sørensen
Susanne Kongsaa
Dato: Referat udsendt 08.04.2019
Jørgen Lange
Afbud: Jørgen Lange. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen
ØVRIGE DELTAGERE:
Vicky Holst Rasmussen
Lisa Riiser
Rikke Terslev Bengtsson

1.

Kun punkt 1.
Kun punkt 1.
Kun punkt 1

FUNKTION:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

1.- suppleant

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

Bilag:
Ref.:

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Rikke Terslev Bengtsson og Lisa Riiser
Orientering om venteliste. Hvordan sikrer Egedal Kommune, at personalet (herunder alle vikarer)
på plejecentre m.v. er uddannet i at håndtere en evt, brand eller et uheld på et plejecenter? Hvad
kræves af en sådan uddannelse?
Lisa Riiser har via mail 08.04. efter mødet udsendt 4 powerpoints om brandforebyggelse.
Ventelistegarantien overholdes fortsat. Lisa Riiser orienterede om brandsikkerhed,
ansvarsplacering, instruks for ansatte herunder vikarer samt om kurser for ledere og medarbejdere.
D. 12.06. afholdes møde om velfærdspolitik/ensomhed - SSU, SR m.fl. Vedr. huskeugen: Aftale om
brug af svømmehal fredag er på plads. Infoskærme på plejecentre forventes aktiveret snarest. Ny
centerchef for CSO, Tina Wils, er ansat pr 1. maj.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udsendt 31.03.2019.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 3/2019
Referat udsendt 11.03.2019.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer

Bilag:
Ref.:

5.

Drøftelse af, om vi inddrages tilstrækkeligt i div sager, fx byggeri af nyt plejecenter.
Kirsten orienterede om program for besøg d. 10.04. på Plejecenter Blomstergården i Slagelse.
Hørings- og orienteringssager
1. Beredskabsplan for plejeboliggarantien. På baggrund af politisk beslutning august 2018 af
plejeboligstrategi 2019 – 2024, hvor opførelse af nyt plejecenter indgår, skal det besluttes,
hvordan beredskabsplanen skal realiseres. Der er opstillet 4 scenarier, hvoraf skal vælges
ét.
Administrationen indstiller, at beredskabsplan for opretholdelse af plejeboliggarantien jf.
scenarie 4 godkendes, og at de 2 mio. kr., som er afsat til etablering af midlertidige
plejeboliger med 1 mio. i 2019 og 1 mio, kr. i 2020, frigives.
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2. På baggrund af regnskab 2017 og 2018 for Værdighedsmilliarden skal det besluttes, at
917.321 kr. kan overføres og anvendes inden for Værdighedspolitikkens temaer i 2019.
Pengene foreslås anvendt inden for områderne ”Livskvalitet”, ”Kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen” og ”Mad og ernæring” med henholdsvis 500.000, 350.000 og
50.000 kr.

Bilag:
Ref.:

6.

Bilag:
Ref.:

7.

Bilag:
Ref.:

Administrationen indstiller, at forslaget til anvendelse af overførte midler fra
Værdighedsmilliarden godkendes.
Bilag til begge sager udsendes af Per i forbindelse med dagsordenen.
Ad 1: Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling.
Ad 2: Seniorrådet undrer sig over, at det er nødvendigt at søge de 917.321 kr. overført fra 2018.
Der var behov for pengene i 2018, hvorfor de også burde være anvendt samme år. Når
borgere/pårørende har efterspurgt fx software til infoskærme m.v., har de fået at vide, at det er der
ikke råd til. Det stemmer jo ikke overens med, at pengene var til rådighed i budgettet.
Seniorrådet vil således opfordre til, at midler der er afsat i et konkret budgetår bliver anvendt
samme år.
Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.
Det er oplyst i sagen, at Værdighedsmilliarden ophører med udgangen af 2019, og at den fra 2020
bliver en del af bloktilskuddet til Egedal Kommune. Vi skal derfor allerede nu opfordre til, at den
aktuelle del af bloktilskuddet fra og med budget 2020 tilføres budgettet for SSU’s område som en
teknisk korrektion og ikke som et budgetønske.
Brandsikkerhed på Plejecentrene
I forlængelse af møde nr. 3 drøftes:
1. Hvordan sikres en medarbejderviden om forholdsregler ved brand?
2. Hvordan sikres, at beredskabets anbefalinger/påbud bliver kendt og behandlet i de
relevante organer såvel administrative som politiske?
3. Hvordan inddrages de eksisterende sikkerhedsudvalg/-repræsentanter i sikring og
håndtering af (brand)sikkerhedsforholdene?
Seniorrådet føler sig godt informeret om brandsikkerheden på Plejecentrene. Sagen genoptages,
når resultatet af den landsækkende undersøgelse vedr. brandsikkerhed v. Niras A/S foreligger.
Vision og byggeprogram, nyt plejecenter.
Egedal Kommune inviterer til møde 08.04. kl. 19.00, hvor arkitektfirmaet Arkitema orienterer om
proces og tidsplan for byggeriet. Hvem deltager fra SR? (Per V er tilmeldt.)
Ønsker Seniorrådet at blive medinddraget i processen?
Mail Kristina Fredborg 21.03.
De fleste medlemmer af Seniorrådet deltager i mødet. Seniorrådet ønsker, som vi tidligere har
udtalt, at blive involveret optimalt i det fremtidige arbejde med byggeriet. Vi forventer desuden at få
alle relevante sager i den forbindelse i høring.

8.
Bilag:
Ref.:

Huskeuge i september, uge 38 2019

9.
Bilag:
Ref.:

FN’s internationale ældredag 27.09.2019

10.

Orientering fra ViP’s Redaktion
ViPensionister 1/2019 er lagt ind på kommunens hjemmeside. Forventet udsendelse i uge 14-15.

Bilag:
Ref.:

Intet nyt.

Lån af HEP-huset d. 27.09. er godkendt. Ellers intet nyt.

Bladet er modtaget af en del af SR-medlemmerne. Redaktionsmøde 11.04.
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11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Regionsældreråd
Nordgruppemøde 13.03. Møde i Hovedsstadsregionen 20.03.
Fra Nordgruppemødet: Forslag om Vedtægtsændring for Danske Ældreråd.
Referat af Nordgruppemødet 13.03. Mail Susanne 20.03. Mail Jørgen S 22.03.
Vedr. Vedtægtsændring: Mail Susanne 17.03.
Møde i region Hovedstaden: Jørgen S refererede fra mødet og nævnte bl.a. den
Kommunikationsaftale, der er indgået. Møde i region Nord i maj: Kirsten deltager, afbud fra
Susanne.

12.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd

13.

Kurser og Konferencer

Bilag:
Ref.:

14.
Bilag:
Ref.:

Manglende referater fra møder I Egeparken. Ellers intet nyt.

Fælles transport til årsmøde i Nyborg: Per H bil m. Hanne og Susanne. Per V bil m. Annie og
Jørgen L.
Økonomi, SR-budget 2019
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi
Orienteringen blev taget til efterretning.

Mødet sluttede kl.: 10.25.

Referent: Per Veise

Næste ordinære møde afholdes 13.05.2019 på Rådhuset i mødelokale M1.14.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 08.04.2019.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Anvendelse af overførte midler fra Værdighedsmilliarden.
Acadresag nr. 19/7098.

Seniorrådet har på sit møde d. 08.04.2019 drøftet ovennævnte sag.
Seniorrådet undrer sig over, at det er nødvendigt at søge de 917.321 kr. overført fra 2018. Der var behov
for pengene i 2018, hvorfor de også burde være anvendt samme år. Når borgere/pårørende har efterspurgt
fx software til infoskærme m.v., har de fået at vide, at det er der ikke råd til. Det stemmer jo ikke overens
med, at pengene var til rådighed i budgettet.
Seniorrådet vil således opfordre til, at midler der er afsat i et konkret budgetår bliver anvendt samme år.

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.

Det er oplyst i sagen, at Værdighedsmilliarden ophører med udgangen af 2019, og at den fra 2020 bliver en
del af bloktilskuddet til Egedal Kommune. Vi skal derfor allerede nu opfordre til, at den aktuelle del af
bloktilskuddet fra og med budget 2020 tilføres budgettet for SSU’s område som en teknisk korrektion og
ikke som et budgetønske.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 08.04.2019.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Beredskabsplan for plejeboliggarantien.

Seniorrådet har på sit møde d. 08.04.2019 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

Acadresag nr. 18/19259.

