Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

8. oktober 2019

Seniorrådsmøde 30. 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
(9.15-11.00)
Helle Petersen (referent)

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 2. september 2019
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 4. november 2019
Inge blev valgt.

4.

Budgetmaterialet v/Ulla Callesen (kl. 9.15-10.00)
Ulla gennemgik de relevante budgetpunkter med Seniorrådet. Seniorrådet udarbejder budgethøringssvar, der sendes til budget@htk.dk senest den 23. oktober.

5.

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)
• 2. budgetopfølgning.
• Principafgørelser
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Ingen høringssvar fra Seniorrådet.
3) Status på samspillet i Kostrådet
Seniorrådet og Ulla drøftede samspillet i Kostrådet og Flemming orienterede om status.
4) Når deltagerantallet til Dialogmødet på mandag 7/10 kendes, kontakter Ulla Steen
med henblik på Seniorrådets faciliterende rolle i forbindelse med gruppedrøftelserne.
Spørgsmål til Ulla:
a) Kan Seniorrådet hjælpe med at revitalisere Bruger-Pårørenderådet på Henriksdal Plejecenter, hvor ingen opstillede til valget
Steen kontakter Jette for evt. hjælp. Jette Elleby har oplyst, at der forsøges med et
genvalg.
b) Vi har erfaret, at der skal bygges mange boliger til ældre medborgere i bebyggelserne
Taastrupgård og Gadehavegård. I den forbindelse vil vi gerne vide, om disse er ældreboliger, man skal visiteres til?
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
217533-19

Sagsnr.
18/16984

Planen for boligerne mangler godkendelse i ministeriet. Der vil både komme seniorboliger og ældreboliger – ældreboliger skal man visiteres til.
c) Er SUOC i besiddelse af en oversigt over priserne på de forskellige ældreboliger, herunder i hvilke grad forbrug som varme, el, udskiftning af hårde hvidevarer er inkluderet i huslejen. Hvis SUOC er i besiddelse af en sådan oversigt, vil vi gerne se den.
Det er ikke muligt at skabe et sådant overblik, da der er tale om forskellige boligorganisationer med forskellige vedligeholdelsesplaner m.m.
Ulla opfordrede til at man kontaktede boligorganisationerne.
6.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 2/10-19
Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 12.08.2019

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4.A – Proces for revision af sundhedspolitikken
Seniorrådet har taget til efterretning
5.A – Forenkling i Sundheds- og Omsorgscentret
Seniorrådet har taget til efterretning
6.A – Høring KKR: Udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed
Seniorrådet har taget til efterretning
7.A – Budgetbemærkninger 2020-2023
Seniorrådet har taget til efterretning
8.I – Delegationsplan – Sundheds- og Omsorgscentret
Seniorrådet har taget til efterretning
9. Meddelelser til og fra administration – oktober 2019 – LUKKET SAG
7.

Økonomi
a) Gennemgang af Byrådets budgetforslag som forberedelse af spørgsmål til Ulla Callesens gennemgang (materiale tidligere udsendt).
Seniorrådet har på formødet drøftet og forberedt spørgsmål til Ulla.
b) Dialogmøde den 7.10., kl. 16.30-18.30 på Torstorp om budget 2020-2023. Diskussion af spørgsmål efter Ulla Callesens gennemgang.
Seniorrådet mødes kl. 10.00 den 7.10 og udarbejder spørgsmål.
c) Seniorrådets økonomi og regnskab for 2019 – herunder, hvad vi har udgifter til i
resten af 2019 – og hvilken dækning vi har v/kassereren
Flemming har udsendt likviditetsoversigt for resten af 2019.
Seniorrådet rettede til med de sidste konferencer, borgermøder m.m.
Seniorrådet undtagen Hans deltager i Vingstedkonferencen.
Efter den 7/10 snakker Steen og Flemming sammen om regnskabet.
d) Seniorrådets budget 2020. Ændringer?
Seniorrådet afventer Byrådets budgetvedtagelse.

8.

Meddelelser fra formanden
a) Formands/næstformandsmøde den 16.9. i Allerød
Der blev drøftet 4 mærkesager:
• Sikre kernevelfærden
• Sikre rehabilitering og genoptræning
• Sikre akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling
• Sikre udbredelse af nye boligformer til ældre
Punkterne drøftes på et mandagsmøde
b) Regionsældrerådsmøde den 19.9. i Hillerød
Inge, Hans-Henrik og Steen deltog. Inge har bragt videre, at det var for teknisk.
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c) Årsrapport 2019
Steen starter på en årsrapport.
d) Formandsmøde med Udsatterådet og Handicaprådet den 3.10., herunder adgangsforhold på kommunens veje og fortove
Drøftelser om afmærkning og tilgængelighed på kommunes veje.
Indkørsel til rådhus nu uden fodgængerfelt, men med skilt!
e) Danske Ældreråds konference i Køge den 2.10. om boligformer
Inge, Hans-Henrik og Steen deltager.
f)

9.

Gennemgang af aktivitetskalender
Kalenderen blev gennemgået, herunder nye aftaler lagt ind
31/10, 13-15 efterårsarrangement på Henriksdal. Dorthe melder til – Hans
1/10, 19.00 – demensarrangement i Kulturcentret
4/11, 13 – første spadestik Gartnergården
9/10 – borgermøde om pårørende (Ældre Sagens)
9/10 – Seniorguide tilrettes (Hans-Henrik)
17/12 kl. 13.00 – Julefrokost hos Dorthe

Løbende sager
a) Minimumsnormeringer
8/11 kl. 14.00 holder Seniorrådet møde med Peter Faarbæk i Pensionisternes Hus
om visitationsregler til plejecentre.
b) Vestegnstræf 22.10. (hvem er ordstyrer osv. To do-liste)
Steen udarbejder en to do-liste. Drøftes på mandagsmøde 14.10
c) Borgermøde om boligdrømme den 7.11.
Forberedelse 14.10.
d) Snerydning. Er vi tilfredse med sagens udfald og håndtering?
Tages op på ny den 4/11, når myndighedschefen deltager, ligesom Steen drøfter
med Peter Faarbæk.
e) Evaluering af frivillighedsdagene
Tages op i det nye år.
f)

FN-dagen
Dorthe, Hans-Henrik og Hans deltager. Aftalt evalueringsmøde 28/10 omkring formen på dagen.

10. Orientering fra BPR:
Baldersbo (Inge) – afholdt møde 24/9
o Fristevogn og Mobil Pay.
o Brandtilsynsrapport – fejl effektueret.
o Ansat udviklingssygeplejerske deles mellem Baldersbo og Sengeløse.
o Der vil blive ansat en ny daglig leder til Demensafdelingen.
o Inge fortalte om Seniorrådets pårørende politik.
o 7/10 budgethørig + 3/12 julefrokost.

o
o

Birkehøj (Hans-Henrik) – afholdt møde 11/9. Har ikke modtaget referat.
Brandtilsynsrapport – fejl effektueret.
Højt sygefravær i demensafdelingen. Der kommer et udvidet ældretilsyn fra
styrelsen for patientsikkerhed den 22/10 9-15.
Henriksdal (Steen) - ikke noget nyt
Sengeløse (Dorthe) – har udsendt referat i dag.
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Torstorp (Flemming) – afholdt møde 4/9 – referat er udsendt.
11. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet. – Flemming orienterede fra møde i fredags (27/9). Referat er udsendt.
Dorthe fra Det Danske Madhus deltog ligesom Jette Elleby deltog.
Forsøg i Sengeløse med madspild.
Mængden af kød i portionerne ændres ikke
Fristevognen – en forsøgsordning på Torstorp – friste småt spisende til at spise. De
der kan gå, skal selv gå ud til fristevognen.
DDM og Eva arbejder videre med en opdatering af kravsspecifikation fra 2014 i forbindelse med levering af mad til Birkehøj.
Sammenlægning af køkkener – Torstorp og Henriksdal. Ombygning er færdig og
procedurer er på plads.
b.
c.
d.
e.

Trafiksikkerhedsudvalg - ikke noget nyt
Forretningsudvalg: - holdt møde i sidste uge
Ad hoc udvalg: FN-dag i morgen. Ca. 100 deltagere
Brugerråd Pensionisternes Hus: samlet underskrifter til oprettelse af bankkonto,
planlægning af antal møder.

12. Fremtidige punkter / temadrøftelse
• SR-mødet 4/11-19 – Marianne Overgaard kl. 9-9.30 om visitationsprocessen
13. Eventuelt
a) Seniorrådsmøder 2020 (bilag 206082-19). Bookes i kalenderen
b) Steen kontakter Omer Ayub fra Lokallisten til en generel politisk drøftelse i stil med
dem, vi har haft med mange andre partier.

4

