Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

9. marts 2017

Dagsorden til Seniorrådsmøde 6. marts 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: D115A (ved Jobcentret)
Mødelokalet blev ændret pga. den voldsomme ventilation i mødelokalerne.

Formand
Næstformand
Kasserer
ordstyrer

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

Afbud
Flemming Djurnø

Øvrige deltagere
Henny Jessen (11-12)
Helle Petersen (referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 6. februar 2017
Referatet blev godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 3. april 2017
Inge Jacobsen blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Tillykke til Inge Jacobsen for valget til bestyrelsen i Danske Ældreråd
 Kasserer Flemming Djurnø er sygemeldt de næste 2 måneder. Børge overtager
midlertidigt kassererposten
 Møde i Borgerservice i morgen vedr. evaluering af julefesten. Hans, Inge J og Børge
deltager i mødet
 Børge har sendt mail til Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. Demensugen samt om
der er noget i støbeskeen omkring demens. Der kommer en tilbagemelding på mødet med borgmesteren den 27/3.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde -7/3-17
Meddelelsessager
Referat Seniorrådsmøde 28.11.2016
Mer- eller overarbejde hos FOA medlemmer
Politiske sager:
4.A – Status på utilsigtede hændelser i HøjeTaastrup Komune
5.A – Status på udmøntning af demensstrategi
2014-2018
6.A – Den nationale Demenshandlingsplan 2025
7.I – Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2016
8.I – Levering af madservice for hjemmeboende
borgere
9.I – Klippekortsordning til beboerne på kommunens plejecentre
10.I – Anvendelse af uforbrugt pulje til værdig ældrepolitik 2016
Sagsbehandler
HellePe

Seniorrådets beslutning
Til orientering
Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Seniorrådet udarbejder høringssvar
Seniorrådet udarbejder høringssvar
Taget til efterretning

Doknr.
60365-17

Sagsnr.
16/24741

6.

Meddelelser fra referenten
Pva. Ulla besvarede referenten spørgsmålet fra Seniorrådet:
a. Forflytningsteamet og besøg af Seniorrådet?
Der arbejdes på at finde en dato til en temadag for Seniorrådet vedr. forflytningsindsatsen. Den 8/6 og den 12/6 er mulige datoer.

7.

Økonomi v/Flemming
Intet nyt grundet fravær.

8.

Evalueringsmøde med Borgerservice 7/3-17 vedr. julearrangement v/Hans
På mødet skal bl.a. drøftes Seniorrådets rolle i arrangementet. Hans og Børge har udarbejdet et oplæg til mødet.

9.

Klippekort / Flextrafik v/Hans
Hans udarbejdet oplæg om at bruge Flextrafik i forbindelse med klippekortordningen. Ikke
relevant i denne sammenhæng.

10. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Henny Jessen (fast)
a.

Tilsyn af eksterne leverandører hos hjemmeboende borgere, hvor ofte sker
dette?
Der føres årligt tilsyn med de private leverandører på lige fod med den kommunale leverandør. Såfremt administrationen oplever særlige forhold hos en leverandør (f.eks.
at der modtages mange klager som relaterer sig til en leverandør) vil der kunne ske
uanmeldt tilsyn.
Henny tilføjede, at der afholdes 2 årlige leverandørmøder; et møde hvor alle leverandørerne inviteres, hvor man drøfter udvikling, budget og prognoser o.lgn. Og et individuelt møde med hver leverandør, hvor man drøfter kontraktlige forhold, udviklingen i
markedet, klager, udviklingstiltag m.m.
Administrationen har stor glæde af vidensudvekslingen bl.a. i forbindelse gennemførelse af udbud mv..
I forbindelse med indgåelse af kontrakt vedrørende levering af personlig pleje og praktisk hjælp er der blevet afholdt kursus for den kommunale – og den private hjemmepleje, om det forpligtigende samarbejde. Kurset har medført at de to leverandører
samarbejder og udveksler erfaringer med hinanden.
Administrationen har fokus på at de private leverandører overholder de indgåede kontrakter og vil ved gentagende klager, invitere leverandørerne til en samtale og såfremt
der ikke er forbedringer, gives der advarsler og i værste fald opsiges kontrakten.
Seniorrådet udtrykte ønske om at komme til at deltage i tilsyn, da de erfarer at det er
praksis i de fleste af Vestegnskommunerne. Henny tager dette med tilbage til Ulla.

b.

6.A – Den nationale Demenshandlingsplan 2025
Seniorrådet savner noget om nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin samt
tilbud om aflastning om natten. Henny tager det med tilbage til Ulla.
Lancering af den nationale demensplan. Seniorrådet vil gerne inviteres med til lignende arrangementer!

c. 8.I – levering af madservice for hjemmeboende borgere
Seniorrådet spurgte hvordan et fritvalgsbevis fungerer?
Henny svarede, at det ikke tidligere har været anvendt i kommunen og at man derfor
ikke har erfaringer med, hvordan det rent praktisk fungerer.
d. 10.I – Anvendelse af uforbrugt pulje til værdig ældrepolitik 2016
Det har ikke tidsmæssigt været muligt at anvende midlerne.
Inge J. havde et ønske om en diætist der var tilgængelig for borgerne uden forudgående visitation. Henny tager med tilbage til Ulla.
e. Hvordan varetages kassererfunktionen i Seniorrådet i Flemmings fravær?
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Henny foreslog at Seniorrådet finder en anden midlertidig kasserer, som bl.a. kan underskrive udlæg. Børge er midlertidig kasserer og Inge J. skriver, i egenskab af næstformand, under på Børges bilag.

11. Boformer (fast)
Vedr. de 30 nye ældreboliger.
Seniorrådet ønsker en blandet bosammensætning, så det ikke ender med at blive en ældreghetto.
12. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Referat er udsendt.
Seniorrådet drøftede turen til demensbyen i
Svendborg
Der er ikke afholdt møde siden sidst.

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

Kommunikationsudvalget
(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.

Senior Nyt udkommer 28/3. Input til Leif
snarest muligt.
Trafiksikkerhedsudvalgsmøde 30/3 på rådhuset
Fin opbakning fra Irene på forslag. Inge J.
kontakter Irene vedr. referatet.
Der var møde i sidste uge, uden deltagelse af
Inge men med deltagelse af Hans. Drøftede
bl.a. oplægsholder til frivillighedskonferencen
Intet nyt om skovturen endnu
Ej heller noget tema for FN dagen.

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Inge L. refererede fra mødet.
Børge og Hans nedtager Seniorrådets postkasse udenfor Pensionisternes Hus den 7/3.

13. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – ikke afholdt møde
Birkehøj/Kirsten – ikke afholdt møde
Henriksdal/Hans – når Pia Luciw stopper ultimo april drøftes det fremtidige lederskab af Henriksdal. Irene Sørensen stopper til efteråret.
Sengeløse/Flemming – har modtaget 1,4 mio. kr. til en café
Torstorp/Inge J. – Inge deltog ikke i sidste møde og deltager heller ikke i det næste 24/3
14. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
 24-25/3 repræsentantskabsmøde i Nyborg. Inge J, Kirsten, Leif og Flemming deltager.
 Turen til Aalborg udsættes på ubestemt tid.
15. Eventuelt
 Den 29/3 er der et foredrag om hverdagen med demens v/Mette Søndergaard på
Rådhuset.
 Børge deltog sammen med Inge J. i mødet i Danske Ældreråd, hvor Inge blev valgt
til bestyrelsen.
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