Seniorrådet,
Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12
Mandag d. 02.12.2019 kl. 08:00.
Dok:/
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MEDLEMMER/DELTAGERE
Tid:
Mandag d. 02.12.2019 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 02.12.2019
Jørgen Lange
Afbud: Annie Havnsø Thomasen, Lisa Riiser, Vicky Holst Rasmussen

1.

Bilag:
Ref.:

ØVRIGE DELTAGERE:
Vicky Holst Rasmussen
Tina Wils
Lisa Riiser

Kun punkt 1
Kun punkt 1
Kun punkt 1

Charlotte Grimstad

Kun punkt 1

Mette Nørregaard

Kun pkt. 5

FUNKTION:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

1.- suppleant

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Centerchef CSO
Leder af plejeboliger, døgnpladser og
kost
Konst. leder af Sundhedsfaglig
myndighed
Projektmedarbejder

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Tina Wils, Lisa Riiser og Charlotte Grimstad
Orientering om venteliste. Uddybning af høringssag vedr. tilskud til Frivilligt socialt arbejde efter
§18.
Ventelistegarantien overholdes fortsat. Orientering om høringssag vedr. tilskud efter §18.
Seniorrådet anerkender, at budgettet til §18 er øget væsentligt, således, at der nu næsten er midler
til alle ansøgninger. Rådet er ligeledes glad for, at der er skaffet midler til fortsættelse af
spisevenneordningen. Spørgsmål vedr. telemedicin, kropsbårne hjælpemidler og faldforebyggelse.
Referater fra SR-møder i Region Hovedstaden og i Nordgruppen sendes fremover også til
administrationen.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udsendt 25.12./27.12.2019.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 11/2019
Referat udsendt 11.11.2019.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer
Danske Ældreråd, Bestyrelsesmøde 12.11. samt Handleplan for DÆ.
Vedr. Danske Ældreråd: Mail Bjarne 25.11.
Seniorrådets Årsberetning 2018 ligger ikke på Kommunens Hjemmeside. Bjarne følger op.

Bilag:
Ref.:
5.

Bilag:

Indsatsen på demensområdet 2018 – 2019.
Projektmedarbejder Mette Nørregaard deltager kl. 9.30 og beretter om sin og kommunens indsats
på demensområdet. Opmærksomhedspunkter for Egedal Kommune og Seniorrådet i de
kommende år? – Herunder invitation til afslutning af projekt ”Et demensvenligt Egedal” 12.12. kl.
15.00
Invitation: Mail Mette Nørregaard 25.11.
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Ref.:

6.

Mette Nørregaard orienterede bredt om sit arbejde i 2018 – 19. Vedr. demens skal Seniorrådet
have opmærksomhed på: 1. Pårørende, 2. Fastholdelse af medarbejdere/uddannelse og
anerkendelse, 3. Rekruttering af demensvenner, 4. Pårørendegrupper m.m.
De fleste seniorrådsmedlemmer deltager i afslutningen af ”Et demensvenligt Egedal” d. 12.12.
Høringssager
1. Samarbejdsaftale vedrørende telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere i
Hovedstadsregionen. Det skal besluttes, om Egedal Kommune ønsker at tiltræde
samarbejdsaftalen. Visionen med indsatsen er, at borgeren skal inddrages aktivt i eget
behandlingsforløb og mestre egen sundhed. Administrationen indstiller at
samarbejdsaftalen tiltrædes.
2. Behandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet. Hvert år
skal der besluttes sagsbehandlingsfrister for disse områder. Der foreslås ændring på
fristerne på visse kropsbårne hjælpemidler, hvor der skal indhentes oplysninger fra egen
læge, speciallæge eller hospital samt leverandør. Administrationen indstiller, at forslaget
godkendes.
3. Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje-, og omsorgsområdet.
Det skal besluttes, hvilket serviceniveau der skal være gældende for disse områder.
Desuden skal kommunens krav til leverandørerne af hjælp på fritvalgsområdet fastsættes.
Byrådet skal min. én gang om året udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser,
som borgerne på de nævnte områder kan modtage. Der er ikke foretaget ændringer i selve
serviceniveauet. Administrationen indstiller, at de samlede kvalitetsstandarder godkendes,
og at de beskrevne krav til leverandørerne af fritvalgsområdet godkendes.
4. Tilskud til frivilligt sociale arbejde §18 – 2020. På baggrund af §18 i Lov om social
service, skal det besluttes, hvordan det afsatte beløb på kr. 906.003,- til tilskud til frivilligt
socialt arbejde skal fordeles i 2020. Der er modtaget 37 ansøgninger fra foreninger for i alt
kr. 1.014.938,-. Administrationen har reduceret nogle af tilskuddene i overensstemmelse
med de overordnede principper og kriterier, de er beskrevet i ”Principper for tildeling af
midler til frivilligt socialt arbejde i Egedal Kommune. Administrationen indstiller: 1. At den
foreslåede tildeling godkendes; 2. At restbeløbet på kr. 34.219,- reserveres til
frivilligprojekter, der opstår i 2020, eller 3: At restbeløbet fordeles til nogle af de indkomne
ansøgninger.

Bilag:
Ref.:

Fire mails fra Tine Guldfeldt udsendes samtidigt med denne dagsorden.
Ad 1: Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling.
Ad 2: Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling og finder det rigtigt, at ændringerne vedr.
visse kropsbårne hjælpemidler gør fristerne realistiske.
Ad 3: Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling. Seniorrådet er glad for, ar
administrationen har fremsendt de mange sager i god tid forud for SR-mødet.
Ad 4: Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling. SR noterer med tilfredshed, at budgettet
til §18 er øget, så næsten alle ønsker kan opfyldes fuldt ud.

7.

Forslag om oprettelse af forening.
I forlængelse af Huskeugens og Seniorrådets projekter med aktiviteter i Ølstykke Svømmehal,
foreslås det nu, at Seniorrådet opretter en forening med navnet ”Nu Hygger Vi”. Formålet er at
udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for målgruppen: Demente og pårørende, handicappede,
ensomme og 65+ -årige i Egedal Kommune. Forslag til vedtægter drøftes på mødet.
Under forudsætning af, at forslaget godkendes, afholdes stiftende generalforsamling umiddelbart
efter dette Seniorrådsmøde.
Vedtægter udsendes via mail fra Bjarne i forlængelse af denne dagsorden
Bjarne Larsen trak forslaget tilbage.

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

9.
Bilag:
Ref.:

Seniorrådets årsberetning for 2019
Opsamling af særlige opmærksomhedspunkter, der skal omtales i beretningen
Punkter fra Årsberetning 2018 opdateres og evt. nye punkter tilføjes. Bjarne og Per V udarbejder
forslag til næste møde, hvor Årsberetningen for 2019 skal besluttes.
Huskeuge i september, uge ?? 2020
Nyt fra arbejdsgruppen/andre?
Der arbejdes videre med at tydeliggøre de enkelte parters deltagelse arbejdsmæssigt og
økonomisk. Møde i arbejdsgruppen 10.01.2020. kl. 10.00.

10.

FN’s internationale ældredag 02.10.2020

Bilag:
Ref.:

Intet nyt.

11.

Bilag:
Ref.:
12.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra ViP’s Redaktion
I bedste fald er bladet udkommet, når SR-mødet afholdes.
Der afholdes redaktionsmøde d. 09.12.2019.
Bladet er endnu ikke udkommet. Redaktionsmøde 09.12. kl. 9.00.
Orientering fra Regionsældreråd
Der har været afholdt møder i Nordgruppen d. 05.11.2019 og i Region Hovedstaden d. 14.11.2019.
Ref. Nordgruppen udsendt via mail, Susanne 19.11. Ref. Region Hovedstaden udsendt via mail,
Jørgen S. 22.11.
Referater fra SR-møder i Region Hovedstaden og i Nordgruppen sendes fremover også til
administrationen.

13.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd

14.

Kurser og Konferencer

Bilag:
Ref.:

Intet.

Intet.

15.
Bilag:
Ref.:

Økonomi, SR-budget 2019
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi
Taget til efterretning. Husk at sende evt. udgiftsbilag til kassereren snarest. Regnskabet skal indgå
som en del af Årsberetningen.

16.
Bilag:
Ref.:

Øvrigt.
Intet

Mødet sluttede kl.: 10.45.

Referent: Per Veise

Næste ordinære møde afholdes 13.01.2020 på Rådhuset i mødelokale M1.14.

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.12.2019.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde §18, 2020.
Acadresag nr. 19/20469.

Seniorrådet har på sit møde d. 02.12.2019 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling. Seniorrådet noterer med tilfredshed, at
budgettet til §18 er øget, så næsten alle ønsker kan opfyldes fuldt ud.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.12.2019.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.
Acadresag nr. 19/19420.

Seniorrådet har på sit møde d. 02.12.2019 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.12.2019.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Sagsbehandlingsfrister for trænings, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet
2020.
Acadresag nr. 19/20462.

Seniorrådet har på sit møde d. 02.12.2019 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling og finder det rigtigt, at ændringerne vedr. visse
kropsbårne hjælpemidler gør fristerne realistiske.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 02.12.2019.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel, pleje- og
omsorgsområdet 2020.
Acadresag nr. 19/20468.

Seniorrådet har på sit møde d. 02.12.2019 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling.
Seniorrådet er glad for, at administrationen har fremsendt de mange sager i god tid forud for SR-mødet.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

