Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

5. november 2019

Seniorrådsmøde 4. november 2019
Tidspunkt: kl. 8.00-9.00 (evt. høringssvar) 9.00 – 13.00 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B201
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand– ordstyrer

Afbud
Hans Behrendt

Øvrige deltagere
Marianne Overgaard (9,00-9.30)
Ulla Callesen (9.30-10.30)
Helle Petersen (referent)

Flemming Djurnø, kasserer
Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
1.

Godkendelse af dagsorden
Der var afbud fra Hans Behrendt. Dagsorden blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 30. september 2019
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 2. december 2019
Flemming blev valgt.

4.

Visitationsprocessen v/myndighedschef Marianne Overgaard (kl. 9.00-9.30)
Marianne gennemgik slides med visitationsprocessen (dok. 244682-19)
Spørgsmål blev besvaret undervejs.
Steen skriver til Marianne med spørgsmål om tilskud til kørsel til læge?

5.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.9.30-10.30)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
o
Projekt ”Øget livskvalitet igennem musik” på Birkehøj
o
Ny leverandør Snerydning
o
Opholdsbetaling døgnpladser
o
Ombygning midlertidige pladser Baldersbo
o
Udbud genoptræning knæ
o
Kvalitetsstandarder
o
Kriterier for §79
o
TeleKOL
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Der er ingen høringssvar, men Seniorrådet følger op på de enkelte tilsynsrapporter til foråret.
3) Budget 2020
o Budgetforlig forventes vedtaget 5.11.2019 kl. 18.00 i byrådssalen. Se https://dagsordener.htk.dk/vis/#7cae76dc-c6e9-4955-a912-d204517d9c0f
Spørgsmål til Ulla:
a) Er der noget nyt om principafgørelserne, som omtaltes på sidste Seniorrådsmøde?
Er drøftet under de politiske sager.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
244638-19

Sagsnr.
18/16984

b) Er der anvendt en demografimodel i budgetlægningen på ældreområdet i budget
2020?
Der er i forbindelse med budget 2020 indarbejdet reguleringer for den demografiske
udvikling inden for ældreområdet. Der er korrigeret for den stigende andel af ældre i
Høje-Taastrup Kommune, hvor der specielt er stigninger i borgere på over 80 år (71%
frem til 2029). Budgettet korrigeres for den demografiske udvikling for at sikre, at der
inden for ældreområdet kan leveres det samme serviceniveau til borgere samtidig
med, at der er flere borgere der har behov for pasning og pleje.
c) Er der i demografimodellen indregnet en udgiftseffekt af sund aldring?
I budget 2020 er der indarbejdet en forventning om sund aldring, hvor der korrigeres i
den samlede afsatte visitationsramme. Der er korrigeret med 550.000 kr., som rammen er reduceret med. Reduktionen får ingen konsekvenser for det vedtagne serviceniveau.
d) Udbygning Birkehøj Seniorrådet vil blive involveret i processen, som netop er igangsat
i administrationen.

6.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 6/11-19
Meddelelsessager (M):
M – Implementering af vaskehandsker og vaskeservietter som frivilligt tilbud
Seniorrådet ingen bemærkninger.
M – Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Hjemmeplejen Vest
Seniorrådet har ingen bemærkninger
M – Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i Sygeplejen
Seniorrådet har ingen bemærkninger
M – Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn – Vest Hjemmeplejen inkl. Sygeplejen
Seniorrådet har ingen bemærkninger
M – Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn – Aften/nat Hjemmeplejen inkl. Sygeplejen
Ulla forklarede FSIII som er en ny dokumentationsmetode som medarbejderne netop nu er
ved at blive uddannet i.
Kommunalt tilsyn er altid uanmeldt og forekommer én gang om året.
Seniorrådet har ingen bemærkninger
M – Referat Seniorrådsmøde 02.09.2019
Seniorrådet har ingen bemærkninger
M – Principafgørelsen 10-19 om vejledning og socialpædagogisk støtte
Seniorrådet har ingen bemærkninger

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4. I – Principafgørelser på ældre- og sundhedsområdet
Principafgørelse 11-19 - mad
Ny kvalitetsstandard udarbejdes, da der er tale om en serviceudvidelse
Principafgørelse 3-19 – rengøring
Ny kvalitetsstandard udarbejdes, da der er tale om en serviceudvidelse
Seniorrådet tager til efterretning.
5. I – 2. budgetopfølgning 2019 for Ældre- og Sundhedsudvalget
Der er stadig ikke valide data at arbejde med, men man forventer et merforbrug.
Der er bedt om tillægsbevilling på 1 mio. kr.
Der vil være en generel tilbageholdenhed resten af året.
Seniorrådet tager til efterretning.
7.

Økonomi
Månedens regnskab. Status og likviditet.
Seniorrådet drøfter regnskab og budget på mandagsmøde, herunder afholdelse af borgermøde om boligdrømme.
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8.

Meddelelser fra formanden
Formandens meddelelser fremgår af efterfølgende punkter.

9.

Evaluering af Vestegnstræf. Hvad kan vi gøre bedre en anden gang?
Der var gode indlæg fra kommunerne og det blev fremhævet, at Høje-Taastrup Kommune
er gode til boliger til ældre. Kantinens mad blev rost.

10. Evaluering af møde med Nanna Mørkegaard om kvalitetsstandarder. Fik vi det ud
af mødet, vi ville?
Seniorrådet fik sendt budskab om hvad der mangler i kvalitetsstandarderne - bl.a. for få og
for dårlige søgekriterier. Der mangler noget om hvad man har ret til.
11. Gennemgang af mødekalender. Eftersendes
Flemming bestiller togbilletter til alle til Vingsted-konferencen.
12. Julefest for kommunens pensionister (program og hvem deltager?). Arrangementet
går noget på tværs i forhold til vores møde med ÆSU samme dag. Forslag til program eftersendes.
Seniorrådet fordelte sig på dagene. Steen giver besked.
Seniorrådets forslag til underholdning: Kurt Ravn
13. Gennemgang af Danske Ældreråds spørgeskemaundersøgelse om kommunernes
serviceniveau (videresendt den 26.10.)
Steen laver udkast og Seniorrådet tager stilling til spørgeskemaet senere på ugen.
14. Møde med ÆSU 4.12. kl. 19-20. Hvordan forbereder vi dette møde?
Seniorrådet afventer endelig mødedato.
15. Kommunens borgermøde om pårørendepolitik den 11.11., kl. 16-19. Steen sender
et nyhedsbrev ud til alle kommunens foreninger.
Intet udover til punktet.
16. Det videre arbejde med den velfærdsteknologiske politik
Formændene for Seniorråd, udsatteråd og handicap har sendt forslag til en velfærdsteknologisk politik til direktionen og samtlige byrådsmedlemmer.
17. Møde med Faarbæk den 8.11. om visitationskriterier til plejecentre
Seniorrådet forberedte sig på mødet den 8.11. og har besluttet at holde et formøde.
18. Brugerrepræsentant i regionens samordningsudvalg (sendt pr. mail den 28.10.)
Seniorrådet ikke interesseret. Steen sender rundt til foreningerne.
19. Flytning af borgermøde om boligdrømme. Hvordan meddeles det til borgerne? Holder
datoen?
Der kommer en annonce i lokalavisen tirsdag 5/11, Seniorrådet drøfter om borgermødet
skal afholdes.
20. Spørgsmål til borgmestermøde 14.11., fx om Velfærdsteknologi, fastholdelse og rekruttering af personale, budget 2020, visitation til hjemmepleje og plejecentre, kvalitetsstandarder, spørgsmålene til DÆ’s undersøgelse
Yderligere punkt: Seniorrådets økonomi 2020.
Steen, Inge og Flemming deltager i mødet.
21. Emner til Senior Nyt. Udkommer 3.12. Deadline 27.11. Emner har været diskuteret på
sidste mandagsmøde: Visitation, velfærdsteknologi, pårørendepolitik, referat fra Vestegnstræf, andet?
Eventuelle yderligere emner drøftes på mandagsmøde.
22. Hvad sker der med Seniorguiden v/Hans-Henrik
Der er afholdt møde. Layout og redaktionelle ændringer blev drøftet. Nanna sender oplæg
til godkendelse. Udgivelse 10.12.
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23. Orientering fra BPR:
o Baldersbo – møde 3/12 + julefrokost
o Birkehøj – møde 29/10, 22/10 tilsyn med ros til medarbejderne. Højt sygefravær på demensafdelingen, der er ansat en i seniorjob
o Henriksdal – Der kommer et arrangement hvor man forhåbentlig får valgt et
BPR
o Sengeløse – møde 10/12 + julefrokost, Sengeløse Vennerne fået omsorgsprisen og det blev fejret. Sengeløse vennerne har inviteret direktøren for Danske
Bank til et besøg på plejecentret. Der er 2 nye repræsentanter i BPR.
o Torstorp – møde 20/11
24. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet – mødedato 28/11 kl. 13.00
b. Trafiksikkerhedsudvalg – intet nyt
c. Forretningsudvalg – holdt møde og referat er udsendt
d. Ad hoc udvalg –
Dorthe: Evalueringsmøde om FN-dagen. Besluttet at holde noget hvert år den
1/10, men måske skal det have en anden form og måske med et mere lokalt emne.
Steen og Hans til møde om julefrokosten
e. Brugerråd Pensionisternes Hus – planlagt møde 6/11 aflyst, ingen ny dato
25. Fremtidige punkter / temadrøftelse
o Danske Ældreråds 4 kerneområder
26. Eventuelt
o Der ønskes en præcisering af parkeringsreglerne ved hovedindgangen og p-pladsen
ved siden af, ligesom det ønskes oplyst om der er mulighed for gæstekort til borgere
der deltager i møder af længere varighed end 3 timer.
Referenten undersøger til næste møde.
o Brugen af formødet blev drøftet
o Flemming modtaget regning fra TDC
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