Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

20. september 2018

Seniorrådsmøde 3. september 2018
Tidspunkt: 9.00 – 13.00
Mødelokale: B101
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstfm. - ordstyrer
Flemming Djurnø, kasserer
Lizzie Hansen, medlem

Afbud
Lizzie Hansen

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (9.00-10.00)
Helle Petersen (referent)

Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
Jesper Petersen
0.

Lizzie Hansen har meddelt pr. mail, at hun trækker sig ud af Seniorrådet pr. dags
dato.

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Valg af ordstyrer til mødet den 1. oktober 2018
Flemming blev valgt.

3.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 9.00-10.00)
1) Hvilke sager er forventeligt i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
• konkurser i hjemmeplejen
• Budgetopfølgning + Ledelsesinformation(LIS) – følges altid ad
• Demensvenligheden i kommunen
• Brug af robotstøvsugere på plejecentrene
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Høringssvar til 2 PMU-sager.
3) Budget 2019
Ældre- og Sundhedsudvalget har inviteret til Dialogmøde 12/9 som tidligere år.
Ulla gennemgik programmet for mødet.
Ulla holder budgetmøde med Seniorrådet 4/9.
Budgetudfordring – en servicereduktion på ca. 69 mio. kr.
Vi har ikke fået midler fra puljen til ernæring til ældre. Der er et tema om ernæring i
den nye seniorpolitik – afventer høring af denne.
4) Cura er under implementering
5) Ældreministeren kommer på besøg sidst i september

4.

Spørgsmål til Ulla Callesen
a) Kommunens abonnementsservice (dagsordener mv.) https://www.htk.dk/Service/Nyheder_Presse/Abonnement.aspx
Ulla viste vejen til abonnementsservice.
b) Boliger v/Jesper

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
189796-18

Sagsnr.
17/20859

Ulla har før sommerferien skrevet ud til tværgående centres administration om at
Seniorrådet skal høres i relevante sager. Ud over er det muligt at orientere sig via
abonnementsordningen på kommunens hjemmeside.
Jesper nævnte en sag om seniorboligbyggeri i Reerslev som har en principbeslutning om 2 dage – hvorfor har Seniorrådet ikke modtaget denne i høring? Ulla tager
det med retur til TMC.
5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 4/9-18
Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 28.05.2018
M – invitation til konference 24. januar 2019
Taget til efterretning

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3.A – Budgetbemærkninger 2019-2022
Budgetbemærkningerne er et udkast til beskrivelse af budgettet inden vedtagelsen i oktober.
Taget til efterretning
4.I – Godkendelse af revideret kvalitetsstandard, almen genoptræning efter hospital
Taget til efterretning.
5.I – Puljemidler til projekt på Birkehøj Plejecenter
Taget til efterretning.
6.I – Udmøntning af pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
Der er 3 temaer i puljen; kvalitet i hjemmeplejen, mere tid i aften/nat, fremme fuldtidsansættelser.
Taget til efterretning.

Socialudvalgsmøde – 4/9-18

(fast punkt)

6. Godkendelse af referat fra mødet 13. august 2018
Ingen bemærkninger.
7.

Meddelelser fra formanden
a) Lizzie er trådt ud af Seniorrådet med omgående virkning. Steen sender blomster.
b) Flemming overtager Lizzies post på Torstorp.
c) Dorthe overtager Lizzies post i Kostrådet. Næste møde er 11/9.
d) Den værdige seniorpolitik sendes nu i høring – frist for høringssvar er 2/10.
Seniorrådet afholder et ekstra møde til udarbejdelse af høringssvar. Steen sender en
doodle ud.
e) Læserbrevsdisputs i lokalaviserne – Bernt fra DF garanterer, at DF ikke går med til
forringelser for ældre. Steen arbejder videre med det.

8.

Økonomi, herunder drøftelse af budget 2019 v/Flemming
Får først regnskabstal den 7. i måneden, så det passer dårligt med Seniorrådsmøderne.
Flemming havde udarbejdet et oplæg i forbindelse med seneste møde med borgmesteren
og udvalgsformand om, hvad det koster at have et Seniorråd.
Seniorrådet beder om et budget på 150.000,-.
Flemming retter budgettet ind efter at der nu kun er 7 medlemmer.
Inge uddelte oversigt over bloktilskud i alle kommunerne. Vedlægges referatet (19137118)
Regnskab
Der var sat for lidt af i rådighedsbeløbet – rettet op til 17.500,-. Pengene skal bruges til
borgermøde og Vingstedmødet.
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Dorthe, Steen, Hans-Henrik, Flemming, Inge og Jesper deltager i konferencen i Vingstedcentret den 15/11-18. Gebyrer er 800,- kr. + togbillet.
EAN nr. til brug ved tilmelding og bestilling af togbilletter: 5798008904288
9.

Meddelelser fra referenten
Deltagelse i Dialogmøde; alle undtagen Hans-Henrik deltager.

10. Punkter til næste borgmestermøde (15/11)
Ingen punkter pt.
11. Forberedelse til budgetmødet den 4/9 med Ulla
Forberedelse i slutningen af mødet i dag.
12. Samarbejde med Ældre Sagen om fælles henvendelser til Ulla og borgmesteren
Dorthe mener, at Seniorrådet er nødt til at holde sig adskilt fra Ældre Sagen, hvis Seniorrådet
skal have en funktion.
Inge nævnte at udvalgsformanden havde anmodet Ældre Sagen og Seniorrådet om at være
fælles i forbindelse med borgmestermøder. Det har Seniorrådet umiddelbart svaret nej til.
Vigtigt at holde fast i at det er Seniorrådet der har høringsretten og kan rådgive politikerne.
Ældre Sagen er en frivillig organisation.
Seniorrådet var enige om at holde Seniorråd og Ældre Sagen adskilt, men at man fortsætter
samarbejdet med formand og næstformand i Ældre Sagen omkring principper og på et overordnet plan.
13. Referat fra Thyra Frank-mødet
Ikke noget nyt under solen. Bailey til kaffen og køkkener tilbage på plejecentrene.
14. Evalueringer frivillighedsdagene
Der var stor interesse i snak om boliger. Der mangler materiale til udlevering, da flere spurgte
ind til hvem Seniorrådet var. Det handlede meget om Det Danske Madhus og for lidt om Seniorrådet, men maden var en god indgangsvinkel til at komme i snak med folk.
I Hedehusene fortalte Dorte fra madhuset om et projekt i 3 kommuner om mad. HTK følger
med på sidelinjen og får adgang til at læse resultaterne. Projektet kører til udgangen af 2019.
Flemming havde spurgt udvalgsformanden, om hun var interesseret i dagsorden og referater
fra Kostrådet. Flemming udnævnte hende til Kostrådets ambassadør.
Hans-Henrik bad om input fra alle til indhold i en ny folder om Seniorrådet.
Dorthe foreslog et Fremtidsværksted med input og prioritering, så udvalget kan gå videre
med folderen.

15. Forberedelse af temadag om boligformer
Hans-Henrik fortalte at der var møde i sidste uge, hvor det blev besluttet at holde temadagen
i Kulturcentret en gang i november. Deltagere; MZ åbne mødet, formand for Ældre- og sundhedsudvalget og formand for Plan- og Miljøudvalget, boligselskaber, Handicaporganisationernes Hus, friplejeboliger, Attendo. Debat i salen, der skal findes en ordstyrer. Hvad skal dagen
munde ud i?
Der er lavet en handlingsplan.
16. Rapport fra Danske Ældreråd og Regions Ældrerådet v/Inge
Referater ligger tilgængelige på begge organisationers hjemmesider.
Danske Ældreråds Seminar
Seminaret handlede bl.a. om regler for akutstuer, bekymring om brugerbetaling ad bagvejen.
Danske Ældreråd har en mærkesag for de næste to år ”Det skal ikke koste noget at blive syg”
De følger udvikling på finansloven – hvilke puljer overgår til bloktilskud
Demografireguleret budgetlægning – endnu ikke kommet til HTK.
Valg – ønsker fremmødevalg samme dag som Byrådet over hele landet.
Afskaffelse af tilsyn
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Oplægsholder Laura Auken Larsen talte om mere effektive bestyrelsesmøder, bl.a. ved hjælp
af en SWAT-analyse.
Der er kommet ny sekretærchef – Trine Toftgaard.
Regions Ældrerådet
Der er en observatør til Danske Ældreråd blandt regionsældrerådenes formænd i de 5 regioner.
Forretningsudvalget i regionen – arbejder med hvad der rør sig i de respektive kommuner.
Regions Ældrerådet er i gang med at tilrettelægge en dagsorden for fællesmødet (29 kommuner under hovedstaden).
På næste møde fortæller Finn Kamper Jørgensen om hvad sker der på sundhedsområdet.
Seniorerhverv fortæller om foreningens virke.
Der kommer en og fortæller om tilsyn på plejehjem
På mødet den 27/9 tager Steen + 1 mere med Inge til møde.
Brøndby formanden har kritiseret Danske Ældreråd og RegionsÆldrerådet.
Inge har orienteret om at HTK’s Seniorråd har en dårlig økonomi.
Steen spurgte ind til hvad der er vigtigt at tage med i Seniorrådet fra Danske Ældreråd.
Inge fortalte om et ny projekt i Albertslund med Det Danske Madhus og et nyt projekt på
Bornholm om betaling på patienthoteller.
Finn Kamper Jørgensen fortalte om lang ventetid på genoptræning.
Der blev talt om tilgængelighed til Herlev hospital, da bussen ikke kører op til indgangen.
Seniorrådet kan bede om at få båret ting videre til Danske Ældreråd og Regions Ældreråd.
(link ud til begge hjemmesider)
Jesper spurgte til en sag Danske Ældreråd tidligere var blevet bedt om at drøfte, nemlig hvad
den enkelte borger har til rådighed på plejehjem. Inge kunne fortælle at sagen havde været
drøftet, men er lagt lidt på hylden indtil videre, men ikke glemt.
Arbejdet i sekretariatet er blevet styrket i form af flere midler og flere ansættelser.

17. Orientering fra råd og udvalg (om møder/særlige initiativer)

•
•
•
•

a) Kommunikationsudvalget
Kommunikationsudvalget udarbejder en lille pjece om Seniorrådet. Hans udleverede
udkast til pjece om Udsatterådet til orientering.
Kommunikationsudvalget bestiller sorte trøjer med hvidt tryk til Seniorrådet til brug
ved repræsentation.
Senior Nyt nr. 4 er udkommet,
Steens mål er at Seniorrådet mindst én gang om måneden skal være i lokalaviserne
med et eller andet, så Seniorrådet hele tiden er synlige.

b) Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget (Velfærdsteknologi)
Udvalget har holdt møde 20/8.
Steen havde et ønske om et møde på de enkelte plejecentre inden Dialogmødet 12/9.
Inge fortalte at Ulla Dedenroth ville indkalde til et budgetmøde i løbet af september måned.
Dorthe fortalte at det tidligere er forsøgt at få oprettet et Bruger- og Pårørenderåd for hjemmeboende borgere. Det lykkedes ikke rigtigt. Udvalget har i stedet besluttet at bakke op om
at få ansat en pårørendekonsulent. Ældre Sagen bakker også op om dette.
Steen skriver en henvendelse til Ældre- og Sundhedsudvalget og Hans-Henrik bidrager med
personlige erfaringer.
Seniorrådet er opmærksomme på hvordan det går med Cura; personalets brug af ipads, ensartet registrering, en stor tidsrøver der tager tid fra borgerne?
c) Boligformsudvalget
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Der afholdes borgermøde i november.
d) Ad-hoc
FN-dagen
Dorthe har sendt referat sendt ud. Vi gør som vi plejer.
Flemming foreslog at opprioritere FN-dagen og budgettere med den og gøre den til Seniorrådets dag.
Hans ridsede historikken op fra starten, hvor Seniorrådet ikke havde økonomi til selv at stå
for dagen. Derfor er samarbejdet med andre klubber både praktisk og økonomisk.
Inge indskød, at Seniorrådet selv stod for arrangementet de første år, men arrangementet
voksede.
Seniorrådet besluttede at se arrangementet an i år og derefter tages en snak med de andre
arrangører om hvordan det skal foregå fremadrettet.

e) Andre udvalg
Forretningsudvalget
Lizzie var også medlem af Forretningsudvalget. Seniorrådet besluttede at Forretningsudvalget
fortsætter med 3 medlemmer.
Se hvordan det kører og evt. revurdere på et tidspunkt fx efter nytår.
Formanden laver skelet til en årsrapport, da Seniorrådet tidligere har truffet beslutning om at
en sådan skal laves.
18. Fremtidige temadrøftelse
• Borgerrådgiveren - ½ time om bl.a. borgerhenvendelser, hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med?
Skrive om borgerrådgiveren på Seniorrådets hjemmeside og i Senior Nyt.
Referenten inviterer hende til næste møde i ca. ½ time
•
•
•
•
•

Brugen af frivillige i HTK. Seniorrådet forberede punktet og beskriver, hvad det er
de vil vide omkring frivillige i HTK.
Undersøge begrebet – hvad vil det sige at være frivillig? - FOA, forsikringen, faglige
seniorer
I hvilket omfang bliver der brugt frivillige i direkte kontakt med borgere/syge borgere.
Kvalificeret pleje til borgere i kommunen – afklaring af dette
Bliver de frivillige sat til opgaver på plejecentrene.
Der arbejdes videre med ovenstående i Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget.

19. Eventuelt
• Årets julefrokost finder sted hos Jesper, mandag den 10. december kl. 12.00 (Bus 116
fra Hedehusene).
•

Hans-Henrik holder ferie torsdag 6/9 – mandag 17/9.
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