Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

1. september 2016

Dagsorden til Seniorrådsmøde 5. september 2016
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødecentret)

Formand
Næstformand
Kasserer

ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Flemming Djurnø
Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen

Afbud
Hans Behrendt

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Inger Marie Steenbjerg
(referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 15. august 2016
Bilag: referat fra mødet er udsendt 18. august - godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden
5 nye punkter

3.

Valg af ordstyrer til den 3. oktober 2016 – Inge Jacobsen

4.

Meddelelser fra formanden
Frivillighedsdagen – Pris for årets flotteste bod.
Forslag til næste års Frivillighedsdag: valgtema.
Møde med Ældre Sagen: Klippekortspuljen bliver ikke anvendt tilstrækkeligt.
Veteransport – partnerskabsaftale. Børge kontakter Fløng-Hedehusene Idrætsforening.
Dialogmødet – hvornår får Seniorrådet bilag til mødet?
4a. Velfærdsteknologi på Frivillighedsdagen
Ullas brev til Kirsten C. Pedersen – Sagen drøftet med Ulla om besvarelsen på Kirstens
henvendelse.
4b. Seniorrådsvalg 2017
En anden form for stemmeseddel til valget. Børge udleverer et forslag.
Inge Lundbye synes, at det skal vente til det møde, hvor valget skal drøftes.
Seniorrådet ønsker at bibeholde valg som de seneste år.
4c. Strategimødet ang. Velfærdsteknologi
Godt informativt møde. Der er mange ting i gang i kommunen, men al teknologi skal kunne betale sig. Personalet skal uddannes i de nye produkter, så de kan vejlede borgerne.
Seniorrådet anbefalede, at der bør være koordinator for området.
4d. Afrapportering fra formands- og næstformandsmøde i Næstved 30.8.16
Flemming og Inge Jacobsen deltog.
De fleste kommuner arbejdede p.t. med demens, økonomi og valg.
Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Seniorrådet skal drøfte Seniorrådets holdninger til disse områder på mødet 3.10.16.
De kommuner, der har fremmødevalg, har større stemmeprocent end i de andre kommuner. De andre kommuner vil gerne have fremmødevalg.
Der blev drøftet, hvor megen indflydelse Seniorrådet har haft ved udarbejdelse værdighedspolitikken og udmøntning af puljen?

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
199468-16

Sagsnr.
15/22914

4e. Regions-ældrerådsmøde i Hillerød 1.9.16
Indlæg med powerpoint bliver lagt på Regions Ældrerådets hjemmeside
www.regionudvikl.dk. Finn Kamper Jørgensen, Fredensborg, formand for Seniorrådet i
Nordgruppen holdt et oplæg.
Værktøjskasse til at holde anderledes møder og forme Seniorrådet.
5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 6/9-2016
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 09.05.2016
Politiske sager:
3 A – Budgetbemærkninger
4 A – Brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet
5 I – Udmøntning af pulje til Værdig Ældrepolitik
2017

Til efterretning eller høringssvar
Implementering af Livskraft. Spørge
Ulla Callesen om forhold i HTK.
Hvordan arbejdes der videre med disse tal om ulighed i genoptræningen?
Spørgsmål til Ulla Callesen
Spørgsmål til Ulla Callesen. Høringssvar vedr. ferietilbud og skovtur for
kommunens pensionister.

6 I – Bevilling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til styrket kvalitet på plejecentre
7 I – Udkast til ny frivillighedspolitik

Bilag: sagsfremstillinger
6.

Meddelelser fra referenten
Udleveret mødedatoer for 2017.

7.

Økonomi v/Flemming
Budget 2017 for Seniorrådet tages med på næste møde.

8.

NYE PUNKTER HERUNDER:
Temadag 15.9.2016 holdes i egne lokaler.

9.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Reklamerer for Dialogmødet vedr. budget 2017.
Velfærdsteknologienstrategien og handleplenen er drøftet i sidste uge mhp. kvalificering.
Tak for Seniorrådets indsats.
Danske Seniorer temamøde 20.9.2016 – er der nogen, der vil deltage med et lille indlæg?
Tilbagemelding til Ulla om, at der ikke deltager nogen fra Seniorrådet.
Dagsorden ÆSU-mødet 6.9.16
3A I Servicelovens § 83a står der, at alle borgere skal revisiteres med henblik på at vurdere rehabiliteringspotentilaet,som borger kan man kan sige nej til rehabilitering.
4A Brugerne er tilfredse med genoptræningen på Espens Vænge, men der arbejdes videre
med henvisningerne fra almen praksis og hospitalerne.
5I Udmøntning af pulje til værdig seniorpolitik 201. Indsatserne fra 2016 fortsættes primært i 2017 . Demensrejse, kompetenceudvikling og skovtur er ikke med.
Ernæringsscreening er indeholdt.
6I Torstorp- og Henriksdal Plejecenter har fået penge til wellness.
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7I Seniorrådet har selv bidraget til udarbejdelse af frivillighedspolitikken.
Spørgsmål til Ulla:
Ulla tilretter i svaret til den lokale leverandør af hjælpemidler, som der er kommet henvendelse fra, at Seniorrådet har fået oplysninger om de leverandører, der er aftale med, hvorfor det er vedkommende de har benyttet ved frivillighedsdagen
Budget 2017 udsendes onsdag – ring til Ulla, hvis der er spørgsmål til budgettet.
Kræver nødkald fastnettelefon? Ja, men andre løsninger undersøges.
Tilbagemelding fra sidste ÆSU-møde den 8.2016:
Beboerne lever 1½ år længere på plejecentrene.
Vedr. sundhedsforum, så er model med et åbent temabaseret sundhedsforum besluttet,
hvilket der modeludvikles på.
Seniorbofællesskaberne overføres til budgetdrøftelserne 2017.

10. Boformer (fast)
Intet nyt.
11. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

29/8 møde i udvalget:
frivillighedsdagene
budget 2017
Dialogmøde 12/9
Der har ikke været afholdt møde

(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye)

Kommunikationsudvalget

Tilfredshed med seneste Senioravis.

(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Lundbye)

Teknik- og Miljøudvalget

Der har intet været siden sidst.

(Inge Jacobsen)

Kostrådet

Balderbo får varm mad til frokost.

(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Mødet 31/8 blev aflyst.

(Inge Lundbye)

Ad. Hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.

FN dagen – der er styr på programmet

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Inge refererer fra mødet den 17/8.

(Inge Lundbye)

12. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – referat er udsendt
Birkehøj/Kirsten – møde den 6/9
Henriksdal/Hans – der mangler varme hænder
Sengeløse/Flemming – har ikke været til møde
Torstorp/Inge J. – 15/8 rygepolitikken drøftet, og der er håndsprit på alle stuer.
13. Temaer/punkter til kommende møder (fast)

14. Eventuelt
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