Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

17. februar 2014

Referat Seniorrådsmøde 3. februar 2014
Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00
Mødelokale: B203 (mødegangen på 1. sal – blok B)

Formand
Næstformand
Mødeleder

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Leif Bentsen
Hans Behrendt
Kirsten Dahlmann-Hansen
Jørgen Enøe
Kjeld Espersen
Lisbeth Fæster
Inge Lundbye

Afbud
-

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Helle Petersen (referent)

1. Godkendelse af referat fra møde den 13. januar 2014
Ændring punkt 13e - ordet ”forslag” ændres til ”brainstorm”. Referatet blev herefter godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Spørgsmål om Movia arrangement tages op under punkt 12/Teknik- og Miljøudvalget.
Der tilføjes et punkt 4a – valg af repræsentant til Brugerråd i Bygaden 21.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
3. Valg af mødeleder til den 3. marts 2014
Kirsten Dahlmann-Hansen blev valgt.
4. Meddelelser fra formanden
 Lærerig temadag i Ringsted den 27/1-14
 Formanden har afholdt møde med hhv. Ældresagen, OK klubben og Integrationsrådet omkring et fremtidigt samarbejde.
 Kjeld Espersen eller Jørgen Enøe blev udpeget til at være repræsentant i Trafiksikkerhedsudvalget. De giver selv besked om, hvem af dem det bliver.
 Inge Jacobsen, Leif Bentsen og Kirsten Dahlmann-Hansen deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i Nyborg den 28. og 29. april 2014.
 Formanden har været til møde med Ulla Callesen, ÆldreSagen og Susanne Rishøj
omkring danseeftermiddage i forbindelse med åbningen af Birkehøj Plejecenter.
Referatet fra mødet udsendes til Seniorrådets medlemmer.
 Forretningsudvalget har holdt møde med Ulla Callesen den 20. januar 2014 omkring forventninger, kultur og fælles fodslag.
4a. Valg af repræsentant til Brugerråd i Bygaden 21
Inge Lundbye blev valgt som repræsentant.
5. Meddelelser fra referenten
 Seniorrådet er nu oprettet som kunde hos Lyreco (kontorforsyningsfirma). Jørgen
Enøe har kontonr. og bestillinger skal gå gennem ham, men kun hvor det økonomisk kan betale sig.
 Skabelon til politiske sager er ændret – dette blev taget til efterretning
 Planlægning af Ängelholm-besøget ligger i Seniorrådet, men referenten er selvfølgelig behjælpelig med bookninger m.m.
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Endelig opgave- og arbejdsdeling mellem administration og Seniorråd på samarbejdsflader blev udleveret (dok. Nr. 7349-14). Dokumentet er godkendt af administration, formand og kasserer.

Spørgsmål til referenten omkring HTK hjemmesiden:
 Seniorrådets hjemmeside er svært at finde – kan placeringen ændres?
 Det ser ud som om der er anvendt L i stedet for I i teksten – kan det ændres?
 Er der et nyt program på vej i stedet for Sitecore – i givet fald vil Seniorrådet gerne have hurtig besked.
Spørgsmålene bringes videre til IT-afdelingen.
6. Godkendelse af Forretningsorden (bilag)
Forretningsordenen blev godkendt, dog med det forbehold, at der kan komme ændringer
efter Seniorrådets seminar 21. og 22. februar 2014.
7. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014 (fast punkt)
Kassereren har udsendt et budget for Seniorrådet 2014. Dette blev kort gennemgået.
Der kan komme ændringer når overførsler og Regnskab 2013 er godkendt.
Økonomien er stram og kassereren godkender ikke regninger uden forudgående budget.
Forretningsudvalget forsøger at få et møde med borgmesteren, før det planlagte den 7/4,
for at drøfte økonomien.
8. Birkehøj Plejecenter (fast punkt)
Kirsten Dahlmann-Hansen har deltaget i 2 møder med brugere og pårørende omkring
flytning fra Kløverhuset til Birkehøj.
Birkehøj Plejecenter står klar til indflytning 1/5, dog flytter beboerne først ind den 5. og
6. maj.
Den 7/4 nedlægges bruger- pårørenderådet i Kløverhuset.
Der bliver mulighed for at se Birkehøj Plejecenter i april måned.
9. Nyt vedr. NærHeden / Gammelsø (fast punkt)
Leif Bentsen har deltaget i dialogmøde den 9/1 hvor der blev redegjort for planerne for
NærHeden. Referatet ligger på kommunens hjemmeside.
10.Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)
Sengeløse (Lisbeth) – der er først møde den 11/2
Birkehøj (Kirsten) – har redegjort for dette under punkt 8.
Baldersbo (Inge L.) – der er møde i aften (3/2)
Torstorp (Kjeld) – har deltaget i 1. møde. Meget imponeret og en meget positiv oplevelse
Henriksdal (Hans) – der er først møde den 18/2
11.Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde14/1-2014
Meddelelsessager:
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 02.12.2013
Ingen kommentarer
Serviceniveau for hjemmehjælp
Taget til efterretning
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
A - Status på projekt Livskraft hele livet og hverDrøftet og taget til efterretning
dagsrehabilitering fremadrettet – ÆSU
I – Inkontinensindsatsen og bleforbrug i HøjeDrøftet og taget til efterretning
Taastrup Kommune – ÆSU
A – Forslag til anvendelse af finanslovspuljen til
Høringssvar udarbejdet af Kirsten
løft af ældreområdet - ÆSU
Dahlmann-Hansen (dok.nr. 2850814)
Bilag: Sagsfremstillinger
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12.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Forretningsudvalget

Intet nyt

(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Inge Lundbye, Kirsten Dahlmann-Hansen, Hans Behrendt, Inge Jacobsen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen, Kjeld Espersen, Lisbeth Fæster)

Teknik- og Miljøudvalget
(Kjeld Espersen, Jørgen Enøe)

Kostrådet
(Inge Jacobsen, Lisbeth Fæster, Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Referat af møde 28/1 samt forslag til
høringssvar udsendt til Seniorrådet 1/2.
Høringssvaret drøftet.
Deadline til SeniorNYT nr. 1/14 er 4/2,
udkommer 18/2
Vedr. Movia-tilbud:
Referenten svarer borgmesteren, at
Seniorrådet ikke ønsker at et arrangement med Movia, da ÆldreSagen har et
identisk arrangement i Byrådssalen den
19/3 kl. 15-17.
Den endelige rapport med køkkenanalysen anbefaler at bevare produktionskøkken på Torstorp (kold mad) og Henriksdal (varm mad).
Kostrådet har deltaget i møde omkring
kravspecifikationerne på udbud af mad.
Der har ikke været afholdt møde

(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Der har ikke været afholdt møde

(Inge Jacobsen, Lisbeth Fæster)

Ad. hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.

Der er gang i planlægning af skovtur,
FN-dag og julefest.

(Kjeld Espersen)

13.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen (kl. 11.00)
Tine Weber, Centerchef i Byrådscentret deltog i starten af punktet vedr. evaluering af
Seniorrådsvalget.
Der var enighed om at der skal være en forventningsafstemning mellem Seniorrådet, Byrådssekretariatet og Driftsbyen forud for næste valg, herunder også træffes beslutning
omkring muligheden for at brevstemme og muligheden for at være i samme lokale som
kommune- og regionsvalget. De evalueringer der er af det netop afsluttede valg vil indgå
i planlægning af valg fremover.
Fritagelsesregler i forbindelse med digitaliseringsprocessen udsendes efter mødet. Ulla
Callesen tilføjede, at der arbejdes på en arbejdsgang for de borgere, der ikke kan henvende sig for at blive fritaget.
Herefter tog Ulla Callesen over.
Vedr. de politiske sager:
 Status på projekt Livskraft hele livet og hverdagsrehabilitering fremadrettet
Ulla Callesen uddybede sagen med, at der er påvist en effekt på kvaliteten, men
at medarbejderne har haft svært ved kulturforandringen.


Inkontinensindsatsen og bleforbrug i HTK
Ulla Callesen uddybede sagen med, at det er meningen at terapeuten skal have
meget borgerkontakt, men skal også danne et vidensnetværk. Der vil fortsat være
bleansvarlige.



Forslag til anvendelse af finanslovspulje til løft af ældreområdet
Ulla Callesen gennemgik de enkelte punkter i den politiske sag og forklarede den
videre behandling af høringssvar fra Seniorråd og MED-udvalg. Indsendelse af den
endelige ansøgning sker den 14/2-14.
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Seniorudvalget udtrykte ønske om at de gerne ville have været inddraget i sagen
på et tidligere tidspunkt. Administrationen mener, at Seniorrådet har været inddraget i det omfang det har været muligt op mod den meget korte tidsfrist.
Seniorrådet har et ønske om øget hjælp i forbindelse med digitaliseringen (kommer i høringsvaret) og etablering af bruger- og pårørenderåd på fritvalgsområdet.
14.Internatkursus
Borgmester og ÆSU-medlemmer inviteres til evaluering efter internatkurset.
Seniorrådet evaluerer internatkurset på Seniorrådsmødet den 3. marts.
Program til internatkursus udsendes forud for kurset.
15.Telefon, mødelokalerne
På opfordring fra Leif Bentsen, kontakter referenten IT-afdelingen for at få flyttet den nye
IP-telefon fra kontoret til mødelokalet.
16.Kørepenge v/bruger-pårørendemøder
Seniorrådsmedlemmerne retter selv henvendelse til lederen på det pågældende plejecenter omkring kørselsgodtgørelse.
17.Skabelon / model til brevhoved vedr. høringssvar
Leif Bentsen udformer et udkast til skabelon til fremtidige høringssvar til næste møde,
hvor skabelonen godkendes.
18.Ängelholm igangsættes
Tidspunkt for besøget fra Ängelholm er i august 2015.
Kjeld Espersen undersøger hvem kontakterne i Ängelholm er og inviterer evt. formanden
herned til et planlægningsmøde.
19.Synliggørelse af Seniorrådet
 SeniorNYT udkommer7 gange i 2014 i stedet for 3 gange som i 2013.
 Hans og Lisbeth undersøger reklamemulighederne i forbindelse med Ungdomsskolens musical i marts måned, hvor der er 2 forestillinger for pensionister.

20.Seniordans.
Mødet sluttede med visning af film om Seniordans.
21.Temaer/punkter til kommende møder
Møde
3/3-2014

Emne
-

22.Eventuelt
Intet.
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