Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

14. december 2018

Seniorrådsmøde 3. december 2018
Tidspunkt: kl. 8.00-9.00 (evt. høringssvar) 9.00 – 13.00 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B201
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand

Afbud
Flemming Djurnø

Hans Behrendt deltog til kl.
10.00

Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen - ordstyrer
1.

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

Godkendelse af dagsorden
Jesper Petersen er udtrådt af Seniorrådet pr. 7. november 2018.
Steen havde 3 nye punkter til dagsordenen:
3a – ”Danske Ældreråd”
9. – ”referenten orienterer” – punktet udgår fremadrettet
10F – ”Ny udvalgsstruktur”
Dagsordenen blev herefter godkendt.
Fra januar 2019 vil ordstyreren lave en opsummering efter hvert punkt, som referenten så
kan nedskrive i referatet. Dette vil også ske efter Ullas punkter.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 5. november 2018
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 14. januar 2019
Flemming blev valgt.

3a. Danske ældreråd
Seniorrådet har valgt at melde sig ud af Danske Ældreråd pga. den økonomiske situation
og vil i stedet prioritere det borgerrettede arbejde.
4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.9.00-10.00)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
• Røgfri skoletid
• Beredskabsplaner i hjemmeplejen – i forbindelse med konkurser
• Pårørendepolitik i februar
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Seniorrådet afgiver høringssvar omkring kvalitetsstandarderne.
3) Orientering om proces vedr. etablering af 30 nye ældreboliger
De 30 nye ældreboliger der skal bygges på Skjeberg Allé er udbudt til KAB. Der kommer 3 workshops i 2019. Ulla kender ikke indholdet og ved ikke om det hele er for Seniorrådet. Datoerne for de 3 workshops er: 14/1, 14/2 og 14/3.
Gensidig orientering:
På konkret spørgsmål om omsorgstandpleje – regning m.m. modtaget efter dødsfald, henviste Ulla til at tage kontakt til Team Myndighed for udredning.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
269827-18

Sagsnr.
17/20859

Steen orienterede om, at Seniorrådet har afholdt et internt seminar i fredags omkring omstrukturering i Seniorrådet.
Ulla har fået en henvendelse fra Ældre Sagen om de må sidde med i Kostrådet. Seniorrådet
tager den med Ældre Sagen, hvis de henvender sig.
5.

Spørgsmål til Ulla Callesen
1) Den kommende sundhedsreform (ved man noget?)
Administrationen ved ikke mere end hvad der har været i pressen. Der forventes
nyt herom i 2019

6.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 4/12-18
Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 01.10.2018
M – Status på projekt ”demensvenner”
Måltallet er næsten nået.
M – Status på sagsbehandlingstider pr. 14.11.
Sagsbehandlingstiden går nedad som forventet.
M – Orientering om det videre forløb i forhold til sundhedspolitikken
Temaer er her fremlagt.
M – Budgetbemærkninger 2019
Har været fremlagt tidligere og behandlet.

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4.A – Status på fælles akutfunktion (FAF)
Punktet er taget til efterretning.
5.A - Prioritering af strategiske mål for fordeling af §79-puljen i 2019
Punktet er taget til efterretning.
6.I – Nye kvalitetsstandarder
De nye kvalitetsstandarder udspringer af en beslutning fra KL hvorefter alle kommuner skal
arbejde med Fællessprog III.
De nye kvalitetsstandarder er opdelt i 3 dele, hvor kun del 1 er til gængelig for borgerne.
Del 2 og 3 er administrationens redskaber. Der er få ændringer i serviceniveauet.
1. Borgerrettet del
2. Ydelseskatalog – Sundhedsloven og Serviceloven
3. Budget 2019
Ulla spurgte hvad Seniorrådet synes om dem, er borgerne blevet klædt bedre på til at finde
ud af hvor de skal henvende sig når de har brug for støtte? Kan de tydeligt se hvem de skal
kontakte og i hvilken sammenhæng?
Seniorrådet var enige om, at kvalitetstandarderne er blevet mere borgervenlige.
Teksterne og sproget er godt, men der er stadig for mange lange sætninger og mange indskudte sætninger.
Kvalitetsstandarderne mangler lidt struktur for at kunne benyttes som opslagsværk.
Ulla foreslog at et indeks i starten kunne give mere overblik. Dette var Seniorrådet enige i.
Steen oplyste, at Seniorrådet vil følge op i foråret og lave en brugervenlighedsundersøgelse.
Seniorrådet har udarbejdet høringssvar
7.I – Opdateret Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23
Taget til efterretning.
7.

Opfølgning på regnskab v/
Seniorrådet sparer og afholder interne seminarer med meget få udgifter.

2

8.

Meddelelser fra formanden
• Invitation til møde den 29.02.2019 med Borgerservice vedr. planlægning næste års
julefest for pensionister.
• Dørspion reklame – Seniorrådets behandling af kommercielle henvendelser drøftes
på januars ”mandagsmøde”.
• Invitation til at se ny medicinvogn på Henriksdal i dag. Hans-Henrik hører Jette Elleby i forbindelse med møde i morgen om, der kan blive en ny fremvisning for Seniorrådet.
Steen sender henvendelse til alle 3 plejecenterledere om ny fremvisning.
• Vestegnstræf. Seniorrådet vil dog foreslå til næste møde, at man drøfter fælles diskussionsemner i stedet for rundvisninger m.m.
Steen blev valgt som suppleant for Inge.
• Danske Ældrerådsmøde i Regionsgården. Steen sender materiale fra mødet rundt.
• Steen melder afbud til pensionisternes julefrokost 13/12. Steen kontakter borgerservice om der er en forventning om en tale v/formanden for Seniorrådet.

9.

Meddelelser fra referenten
Demenskoordinatorerne Ulla Lind og Lone Dorte Petersen er booket 5 minutter i slutningen
af mødet i januar, så Seniorrådet kan hilse på dem.

10. Orientering fra råd og udvalg.
a) Kostrådet
Flemming har sendt referat ud.
Inge har set et referat fra et møde omkring mad, hvor Seniorrådet ikke har været
inviteret. Inge kontakter Eva om, hvorfor Seniorrådet ikke var inviteret med.
b) Boligformsudvalg
Borgermødet i november blev aflyst pga. af et tidligere afholdt møde med Danske
Bank. Indhold lå for tæt op ad hinanden. Seniorrådet planlægger et nyt borgermøde i foråret med et lidt andet indhold.
c) Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget
BPR Baldersbo v/Inge
Møde i morgen med lille julefrokost
Vil spørge ind til forskellige ting bl.a. måltidet (hele måltidet) og medicinvogn.
BPR Birkehøj v/Hans-Henrik
Møde i morgen med julefrokost. Tager også medicinvognen op.
BPR Henriksdal v/Steen
Møde i sidste uge aflyst – formanden trådt tilbage på grund af manglende aktivitet i
rådet. Der er lavet åbne møder, hvor alle pårørende kan deltage.
BPR Sengeløse v/Dorthe
Møde med julefrokost tirsdag 11/12.
BPR Torstorp v/Flemming
Intet.
Inge foreslog at man åbnede op for alle pårørende den dag, hvor mødet er indkaldt for
at skabe mere interesse for møderne. Det kunne være et emne til temamøde / mandagsmøde.
d) Kommunikationsudvalg
Sidste nr. af Senior Nyt udkommer i morgen.
Der er ikke noget referat fra mødet i Kommunikationsudvalget.
Administrationen har møde med Lokalavisen i morgen eftermiddag, så udgivelsesdatoer sendes snarest herefter til Steen.
e) Andre udvalg
Inge går ind i udvalg Pensionisternes Hus i stedet for Jesper.
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f) Ny udvalgsstruktur
Seniorrådet har besluttet at holde møde hver 3. mandag i måneden ”Mandagsmøder”.
Følgende udvalg nedlægges:
Boligformsudvalg, Kommunikationsudvalg, Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
Følgende udvalg bevares:
Forretningsudvalg – Steen og Inge
Brugerråd Pensionisternes Hus - Inge
Kostråd – Flemming, Inge og Dorthe
Teknik- og Miljøudvalg - Steen
Ad hoc udvalg – Hans og Dorthe
11. Fremtidige punkter / temadrøftelse
• Borgermøde om boligdrømme til foråret
• Borgermøde om hjemmepleje og plejecenter til efteråret
• Intromøde kommende seniorer i 2020 i samarbejde med kommunen
• Pjece om seniorrådets arbejde på et mandagsmøde
12. Eventuelt
Kvartalsmøde den 8/1-19 med borgmesteren – Steen vil skrive til borgmesteren om hele
Seniorrådet kan deltage i møderne. (Efterfølgende er det ændret til at 3 personer deltager i
møderne – formand, næstformand + 3. pladsen går på skift).
Efter Seniorrådsmødet i dag drøfter Seniorrådet stikord til dagsordenspunkter til mødet
med borgmesteren.
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