Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

5. september 2019

Seniorrådsmøde 2. september 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

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen
(10.00-11.00)
Helle Petersen (referent)

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 12. august 2019
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 30. september 2019
Hans-Henrik blev valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.10.00 – 11.00)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
• Arbejde med forenkling i organisationen
• Notat hvordan befolkningen udvikler sig aldersmæssigt
• Unge og sundhed
• Procesplan på ny sundhedspolitik i kommunen
• Budgetbemærkninger
•
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
• Integrationspolitikken
• Sagstal og personaleressourcer
Spørgsmål til Ulla:
a) Visitation til snerydning. Vi er stadig ikke klar på, hvordan den individuelle
vurdering af folks behov hænger sammen med det meget firkantede svar i afvisningen i en aktuel sag.
Ulla spurgte ind til hvad spørgsmålet jf. drøftelsen sidst. Steen svarede at der mangler
en individuel vurdering i svaret.
Ulla forklarede at en sagsbehandler har gennemgået alle borgere og vurderet ud fra
FSIII.
Det er væsentligt at hæfte sig ved, at der er reduceret i serviceniveauet og derfor kan
kun de svageste få hjælp til snerydning. Ulla understregede at medarbejderne er uddannet til at vurdere og at dette er med afsæt i Fællessprog 3.
Seniorrådet bad administrationen se på, hvordan de skriver afgørelser (retssikkerhed).
Når der træffes afgørelse der fratager borgere ydelser, skal der gives ankevejledning.
Hvis sagen ikke kan påklages, skal det fremgå, og med henvisning til, hvoraf det fremgår.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
195050-19

Sagsnr.
18/16984

Spørgsmål fra Ulla:
• Ulla har modtaget en mail fra Inge om renholdelsesregulativet. Renholdelsesregulativet er information til alle borgere i kommunen om hvad man skal gøre,
når der falder sne. Det er uklart hvad problemstillingen er og om der er hængepartier? Dette afkræftes. Inge har ikke mere til punktet.
Efterfølgende kommentar fra Inge Jacobsen til punktet:
”Ulla ønskede at modtage mine kilder til analyse af snerydning. Dette står i referat fra Seniorrådsmøde. Jeg sendte det til Helle Petersen.”
Vestegnstræf – Ulla har brug for rammen for mødet – hvad forventes der af
deltagerne? Steen sender det endelige program til Ulla. Ulla kontakter KAB for
at finde en repræsentant til mødet.
Ulla er ved at finde ud af om der er en politiker der kan deltage med så kort
varsel.
Seniorrådet er nødt til at forhøre sig officielt i god tid – gerne 3 – 6 måneder før
et arrangement, så der også er mulighed for at have en dialog om datoen.
Forespørgsler sendes til Helle Petersen, som koordinerer kalenderen med borgmesterkontoret, politikerne og andre.
Håndtering af Seniorrådets bestillinger/spørgsmål
Det er vigtigt at forventningsafstemme i forbindelse med bestillinger/spørgsmål
fra Seniorrådet. Disse skal går via Steen til Helle/Ulla, da det kan være svært at
finde ud af hvad der skal gøres, hvis der det ikke står klart, om det er til orientering eller om det er noget vi skal agere på.
Flemming orienterede om at Seniorrådet har fået en app til CURA.
Ulla bringer dette videre. Efterfølgende kan det oplyses, at der ikke er mulighed
for adgang til Cura. Baggrunden er, at det er en kommunal Ipad, hvor systemer
og adgange styres centralt fra.
5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 4/9-19
Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 03.06.2019
M – Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn. Syd hjemmeplejen inkl. sygepleje
Første rapport efter nyt koncept.
M – Udvalgstur for Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget d. 2627.09.2019
Ulla orienterede kort om Studieturens indhold efter spørgsmål hertil.

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4. A -Oplæg til Integrationspolitik 2020-2026
Det handler om et aktivt og sundt liv og en tryg alderdom.
Seniorrådet finder oplægget fint, men der er ikke meget om ældre. Seniorrådet ønsker at
sætte lidt fart i udviklingen med kontakt til ensomme ældre. Præsentere plejecentre for de
grupper, hvor det er relevant evt. med arrangementer/borgermøder.
Ulla fortalte at der for år tilbage har været arrangementer, som ikke var velbesøgte, da
målgruppen følte sig stigmatiseret. Måske er det medarbejderne der skaber kontakten til
plejecentrene.
Seniorrådet vil gerne i kontakt med Integrationsrådet herom.
Seniorrådet udarbejder høringssvar
5.I – Delegationsplan – Sundheds- og Omsorgscentret
Seniorrådet har ingen bemærkninger.
6.I – Øget sagstal og personaleressourcer på ældre- og sundhedsområdet
Der er en voldsom stigning i antal af sager og henvendelser i Team Myndighed sammenhold
med lavt sygefravær, lille personaleomsætning og effektivisering af arbejdsgang. Hvis alle
sagsfrister skal overholdes, skal der ske en opnormering.
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Seniorrådet udarbejder høringssvar
6.

Forbrug og regnskab
• Rådighedsbeløb for resten af 2019
Flemming forklarede likviditetsoversigten der tidligere er udsendt.
Anslåede forventede udgifter for resten af året sendes til Flemming.
Steen og Flemming kigger på økonomien.

7.

Meddelelser fra formanden
• Formandsmødet den 22.8. Næste møde 12.9. Velfærdsteknologi
Steen orienterede om der var forslag om at se på veteranpolitikken.
•

Poloshirts. Regningen er fremsendt, men poloerne er ikke ankommet
Poloshirts er nu kommet.

•

Svært at komme i kontakt med Ældre Sagen
Der er nu aftalt møde 20/9 kl. 14.00 møde med formanden for Ældre Sagen.

•

Steen har modtaget positive tilkendegivelser til seneste udgave af Senior Nyt

•

Kalender
Gennemgang af møder i Seniorrådsregi

8.

Evaluering af borgmestermødet
Positivt møde. Brandtilsynsrapporter modtages af plejecenterlederne. De kan herefter sendes til BPR.
Formanden for ÆSU takkede for udkast til pårørendepolitik.

9.

Nyt fra mandagsmødet – BPR, plejehjemsgaranti, minimumsnormeringer
Seniorrådet foreslår en konference til foråret omkring BPR.

10. Opfølgning på Vestegnstræf. Hvem byder velkommen? Hvem skal være ordstyrer?
Steen har udarbejdet program. Programmet klar til udsendelse
11. Opfølgning på Frivillighedsdagene i Hedehusene den 7.9. Er der styr på telt? Spørgsmål til folk. En konkurrence?
Uddelegering af opgaver til dagen.
Steen samler op på opgavefordeling og sender rundt.
12. Orientering fra BPR:
o Baldersbo – dato er ændret fra 17/ til 24/9
o Birkehøj – der er møde den 11/9
o Henriksdal – næste møde er medio september
o Sengeløse – næste møde er 17/9
o Torstorp – næste møde er 4/9
13. Nyt fra udvalgene
a. Kostrådet. Der er aftalt møde 27/9 kl. 13.00. Flemming udarbejder dagsorden med
følgende punkter: rundvisning, madspild, kød pr. person, fristevognen. Jettes deltagelse i mødet blev drøftet. Kravspecifikation fra 2014 drøftes på mødet.
b. Trafiksikkerhedsudvalg - Intet nyt. Brochure om ældre og trafiksikkerhed sendes til
Steen.
c. Forretningsudvalg: - Ikke afholdt møde. Flemming er udtrådt af Forretningsudvalget.
d. Ad hoc udvalg: Møde 16/9 i FN-arbejdsgruppen. FN-dag 1/10 i Kulturcentret.
Inge – Danske Ældreråd vil gerne have en opsummering, når FN-dagen er overstået. De beder om dette fra alle kommuner.
Julefest – datoer: 4. og 5. december, kl. 14-18
e. Brugerråd Pensionisternes Hus:
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Inge – der er holdt møde 15/8. Indhold: økonomi, ønsker til indkøb, stole spændes
efter, nye persienner i fællesarealer, 2 billeddokumentationer til banken, møder for
resten af året.
14. Fremtidige punkter / temadrøftelse
Intet
15. Eventuelt
Intet.
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