Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

12. december 2016

Seniorrådsmøde 28. november 2016
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødecentret)

Formand
Næstformand
Kasserer

ordstyrer

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

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Helle Petersen (referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 31. oktober 2016
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 4a) Valg til Danske Ældreråd

3.

Valg af ordstyrer til den 16. januar 2017
Hans Behrendt blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Drøftede nystiftet pris ”Olivia-prisen” som gives til sagsbehandlere inden for det sociale område
 AD Media har rykket – Børge meddeler dem at Seniorrådet ikke er interesseret
 Børge er valgt ind i TAB, som privatperson og ikke som repræsentant for Seniorråd

4a. Valg til Danske Ældreråd
Der var enstemmig opbakning til Inge J. som stiller op til valg til Danske Seniorråd i valgkreds 8. Der indkaldes til møde, hvor kandidaterne præsenteres.
5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde -29/11-2016
Meddelelsessager
Referat Seniorrådsmøde 5.9.2016
Budgetbemærkninger
Politiske sager:
4.A - Udmøntning af pulje til bedre ældrepleje
5.A - Prioritering af strategiske mål for fordeling af
§79-puljen i 2017
6.A - Ledelsesinformation november 2016
7.A - Status på sundhedsfremmepuljen 2016
8.I - 3. budgetopfølgning 2016
9.I - Kvalitetsstandarder 2017
10.I – Valg til Seniorråd 2017
11.I – Puljen til demensboliger
12.I – Puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning
13.I – Godkendelse af ny frivillighedspolitik

Sagsbehandler
HellePe

Seniorrådets beslutning
Til orientering
Ingen kommentarer
Ingen kommentarer
Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Seniorrådet udarbejdet høringssvar
Taget til efterretning
Seniorrådet udarbejdet høringssvar
Seniorrådet udarbejdet høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Seniorrådet udarbejdet høringssvar

Doknr.
289713-16

Sagsnr.
15/22914

6.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming uddelte en status pr. 27/11-16

8.

Referat fra Vingsted v/Inge J., Inge L. og Flemming
Danske Ældreråd får pr. 1/1-17 1 mio. kr. til sekretariatsbistand, ellers ikke nogle nyheder
i forhold til, hvad der allerede foregår i HTK.

9.

Leve livet v/Inge J.
Living Lab i København. Det er svært at få en aftale i stand, hvorfor Seniorrådet satser på
Demensby i Svendborg i starten af 2017 i stedet.

10. Seniorrådsvalg
Leif skriver i SenorNyt om proceduren til at blive kandidat til Seniorrådsvalg 2017.
11. Temature i Seniorrådet
Demensby i Svendborg – Inge J. undersøger muligheder
Living Lab i Aalborg – Flemming undersøger muligheder
12. Opsamling Temadag 21/11
Leif sender slides rundt til Seniorrådet fra oplægsholder. Inge J. går ind i arbejdet og der
kommer et oplæg fra Pleje- og Hjemmehjælpsudvalget til Senorrådet på et senere møde.
13. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Punkter fra Seniorrådet til Ulla:
a) Økonomiudvalgssagen vedr. velfærdsteknologi er endnu ikke behandlet i ØU
b) Ulla har sendt besked om at Seniorrådet kan henvende sig til Driftsbyen vedr. skilte i
Hedehusene, der giver besvær for gangbesværede og kørestole. Sagen er drøftet i
Teknik- og Miljøudvalget v/Inge J. Driftsbyen følger op og handler på sagen.
c) HTK har været med i Sund By-netværket i 3-4 år. Sund By-netværket er et administrativt netværk og ikke et netværk for borgerne.
d) HTK har ikke noget akutnr /døgnåben for borgere der ikke er visiterede
e) Dagsorden til borgmestermødet 12/12:
o Rygning generelt i kommunen
o Valgproceduren ved Seniorrådsvalget
o Nødkald/akutnr. for borgere der ikke er visiterede
o Mulighed for aflastningsplads i eget hjem
o Serviceniveauet på rengøring
Sager til ÆSU-mødet 29/11-16:
4.A – Inge J. foreslog aflastningspladser i hjemmet. Ulla svarede, at der ikke pt. er finansiering til dette
5.A – Der er uforbugte midler i §79-puljen
6.A – Ingen venteliste på skærmede enheder kan skyldes kompetenceudvikling samt
at efterspørgsel på boliger har ændret sig. Sundhedstilstanden er også blevet bedre.
Ventelisten svinger fra måned til måned!
7.A – Midler fra finansloven søges overført fra 2016 til 2017. Seniorrådet udarbejder
høringssvar.
8.I – Merforbruget i driften administrationen skyldes primært vakancebidraget.
9.I – Seniorrådet stillede spørgsmål ved ændringen i teksten vedr. kompetencekrav.
Seniorrådet udarbejder høringssvar til kvalitetsstandard 2.2.3. (Centerpakker) og
2.2.5. (klippekort).
10.I – Seniorrådet er utilfredse med ordlyden i indstillingspunktet, specielt med indstillingspunkt 2. Seniorrådet ville gerne have haft en dialog med administrationen inden den politiske sag blev udformet. Seniorrådet udarbejder høringssvar.
11.I – Ingen bemærkninger
12.I – Der vil blive bygget flere udendørs træningsmuligheder på Sundhedscentret
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13.I – Seniorrådet udarbejder høringssvar, da de ønsker en fastholdelse af driftstilskuddet til Frivillighedscentret.

14. Boformer (fast)
Der er hørt rygter om at der bygges ældrevenlige boliger samt evt. seniorbofællesskaber i
Nærheden.
15. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Møde med borgmesteren 12/12

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye)

Kommunikationsudvalget

Møde og efterfølgende oplæg om pårørende
politik
Senior Nyt nr. 7/12 udkommer 6/12.

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

Teknik- og Miljøudvalget
(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

Ad. Hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.
(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Skilteskoven i Hedehusene er behandlet på
et møde
Afholdt møde 17/11. Referat er udsendt.
Næste møde 17/2 på Henriksdal. På møder i
2017 fastlægges dato for næste møde
Frivillighedskonference afholdt 24/11. Temaet var fastholdelse af frivillige. Ældre Sagen
og Gadehavefestival holdt oplæg. Der er
etableret 2 nye partnerskabsaftaler. Møde i
kontaktgruppen i aften om §18-midler.
Der har været afholdt møde omkring julefest
og næste års underholdning er fundet. Skovturen i år blev evalueret og forslag om næste
års skovtur lagt frem.
Enighed om at fjerne postkassen. Vedr.
vandskade på kontor, så ser Torben Frandsen på det.
Nikolaj Thovstrup er død.

16. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. –
Der er afholdt møde, men endnu ikke noget referat.
Nyt kaldesystem med censorer.
Børge Mogensen kontaktet mhp. etablering af støtteforening på Baldersbo.
Baldersbo fortsætter 3 måneder med én leder af 2 plejecentre
19/1 er der nytårskur og 7/2 er der brugerpårørendemøde
Birkehøj/Kirsten – der er møde i Bruger-pårørenderåd 7/12
Henriksdal/Hans – ikke noget nyt
Sengeløse/Flemming – sidste 2 møder er blevet aflyst
Torstorp/Inge J. – Inge har ikke deltaget på de sidste møder
17. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Intet.
18. Eventuelt
Leif er bortrejst 8-12/12.
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