Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

5. april 2017

Seniorrådsmøde 31. marts 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: A282

Formand
Næstformand+
ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen

Afbud
Flemming Djurnø
Hans Behrendt

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

Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen
1.

Godkendelse af referat fra møde den 6. marts 2017
Referat blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 8. maj 2017
Inge Lundbye blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 3/5 Vestegnstræf i Ballerup og Fælles Bruger-Pårørenderåd på Torstorp – Inge J. og
Kirsten deltager begge steder.
 3/4 har Henriksdal 40 års jubilæum – Børge deltager
 3/6 er der byfest. Se mere på http://taastrupbymidte.dk/events.html
 På mødet med borgmesteren den 27/3 fik Børge en forklaring på, hvorfor der kun
udkommer 6 numre af Senior Nyt i år.

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde -4/4-17
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 16.01.2017
Pulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af køkkener på plejecentre
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
3.A – Godkendelse af Handicappolitik og UdsatteTaget til efterretning
politik
4.A – Fordeling af midlerne i §79-puljen 2017
Taget til efterretning
5.A – Statistik over klagesager om hjemmehjælp og
Taget til efterretning
hjælpemidler 2016
6.A – Ledelsesinformation marts 2017
Taget til efterretning
7.I – Godkendelse af nye KKR-mål for sundhed
Taget til efterretning
8.I – 1. budgetopfølgning 2017 for Ældre- og SundTaget til efterretning
hedsudvalget

6.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.

7.

Økonomi v/Børge
Intet nyt siden sidst.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
82308-17

Sagsnr.
16/24741

8.

Alternativ madleverandør
Seniorrådets Forretningsudvalg har drøftet emnet på mødet med borgmesteren den 27/3.
Seniorrådet fortsatte drøftelsen, herunder muligheden for skifteholdsproduktion for at udnytte kapaciteten i køkkenerne.
Seniorrådet besluttede at udsætte drøftelsen til efter sommerferien.

9.

Pårørendepolitik
Borgmesteren har et ønske om at indarbejde pårørendepolitikken i den nuværende Seniorpolitik for ikke at få for mange løse politikker. Seniorrådet er uenige i dette, da der er tale
om en generel pårørende politik der kan bruges af alle og ikke kun af seniorer.

10. Borgermøde om demens m/Ældre Sagen
Administrationen er ved at planlægge et borgermøde mandag den 12/6 i samarbejde med
Seniorrådet og Ældre Sagen. Inge J. og Inge L. fra Seniorrådet meldte sig som deltagere i
arbejdsgruppen. Børge melder tilbage til Dorthe Sommer Lekfeldt fra administrationen.
Dorthe indkalder til møde i arbejdsgruppen.
Inge J. fortalte om et fantastisk foredrag om demens i Byrådssalen onsdag den 29/3.
11. Repræsentantskabsmøde i Nyborg 24-25/4-17
Inge J., Kirsten og Leif deltager i mødet. Leif bestiller togbilletter.
12. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Ulla startede med at informere om at ÆSU-møde den 8/5 er aflyst.
Ulla gav en opsamling fra mødet i marts.
Aprilmødet:
- Der er ansøgt 1 mio. kr. af satspuljemidlerne til at renovere køkkener på de enkelte afdelinger på Baldersbo og Torstorp plejecentre.
Inge J. spurgte om det spændte ben for en evt. beslutning om Seniorrådets ønske om at
køkkener kunne komme tilbage på plejecentrene igen? Ulla svarede at det er en politisk
beslutning at fusionere køkkenerne, så der skal en politisk beslutning til for at ændre
det.
6.A – Ledelsesinformation
Ulla gennemgik kort de vigtigste punkter i Ledelsesinformationen.
7.I – Nye KKR-mål for sundhed
Ulla forklarede, at dette er de fælles mål på kommunesiden på sundhedsområdet i Region H og at det er et supplement til sundhedsaftale.
8.I – 1. budgetopfølgning gennemgå overordnet.
Vedr. 30 nye ældreboliger
Der skal udarbejdes kravspecifikationer på udbud af grundkapitalindskuddet. Blandt andet hvilken type boliger skal der bygges til målgruppen, hvem er interessenterne, krav til
boligerne mm. Det oplyses af Seniorrådet vil indgå i dette arbejde og indkaldes, når arbejdet går i gang.
Ulla spurgte om Seniorrådet ville tænke over om der var nogle udefra, der kunne være
gode at have med i processen.
Børge spurgte til nedlæggelse af Naturgruppen.
Ulla forklarede at Naturgruppen var et pilotprojekt jf. tidligere sag i ÆSU, som er ved at
blive evalueret og hvilket der fortsat ikke er finansiering til.
Herefter var der en snak om samarbejde og procedurer i forbindelse med afholdelse af
møder med borgmesteren.
Seniorrådet vil bruge noget af tiden på næste Seniorrådsmøde den 8/5 til at drøfte strategi for samarbejdet med ÆSU og derpå drøfte med Ulla på mødet.
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13. Boformer (fast)
Vedr. etablering af 30 nye ældreboliger. Dette punkt blev drøftet på mødet med borgmesteren. Seniorrådets forslag, om bosammensætninger for at undgå ghettoer, blev godt
modtaget af borgmesteren.
14. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet.

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

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

Evaluering af sidste Senior Nyt samt drøftelse af formen på indlæg til Leif til Senior Nyt.
Afholdt det årlige møde 30/3 om vejbesigtigelse.
Ikke afholdt møde siden sidst.

(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)

Ikke afholdt møde siden sidst. Seniorrådet
deltager ikke i denne gruppe næste år.
Måske 5 skovture i år.
Datoer: 14/6, 19/6, 20/6, 23/6 og 27/6
Gerlev Kro, Hornsherred
Inge J. udtalte, at det er uacceptabelt at Seniorrådet ikke kan deltage uden at være
guider – det er også valgår for Seniorrådet!
Evaluering af julefesten.
Julefesten bliver efter nogenlunde samme
koncept som sidste år. Keld og Hilda underholder.
Den 27/4 er der valg til brugerrådet. Der
kommer ingen ny opvaskemaskine!

15. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – ikke afholdt møde – daglig leder af demens er stoppet
Birkehøj/Kirsten – ikke afholdt møde, men der er valgt nyt Bruger-Pårørenderåd
Henriksdal/Hans – der er valgt ny formand for Bruger-Pårørenderåd
Sengeløse/Flemming:
– Hans er midlertidig rep. i stedet for Flemming. Sengeløse vennerne overvejer at købe en bus
Torstorp/Inge J:
– der indkaldes til møde den 4/4 til hvervning til Bruger-Pårørenderåd.
-en del af rehabiliteringspladserne bliver i øjeblikket brugt til psykiske patienter der kommer
direkte fra hospitalet.
-der er sat 2 medarbejdere til at styre klippekort-ordningen.
16. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Turen til Aalborg udsat på ubestemt tid.
-psykiske patienter på rehabiliteringspladser
-strategi for dialog med politikerne med efterfølgende snak med Ulla.
17. Eventuelt – intet.
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