Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

22. januar 2014

Referat Seniorrådsmøde 13. januar 2014
Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:30
Mødelokale: B101 (mødegangen i stueetagen – 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)
Henny Jessen (11-12)
Helle Petersen (referent)

1. Godkendelse af referat fra møde den 2. december 2013

Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Valg af mødeleder til den 3. februar 2014

Inge Jacobsen blev valgt.
4. Meddelelser fra formanden
Forretningsudvalget har været på rundvisning i Handicaporganisationernes Hus.
5. Meddelelser fra referenten

• IP-telefon er nu installeret i mødelokalet. Det er ikke den mest hensigtsmæssige
placering af telefonen, så punktet tages op igen, hvis det ikke fungerer.
• Afventer nyt omkring afhentning af haveaffald. Når svaret kommer fra Borgerservice, sættes det i SeniorNYT.
6. Godkendelse af Forretningsorden

Forretningsordenen blev gennemgået. Referenten ændrer og forretningsordenen godkendes på næste møde.
7. Godkendelse af Vedtægter
Vedtægterne blev godkendt som de er, dog med bemærkning om utilfredshed med den
korte sagsbehandlingstid i forhold til politiske sager. (sidste sætning i §2 stk. 1)
8. Udformning af referater v/Seniorrådsmøder
Der var utilfredshed med, at referaterne var for indforståede og uforståelige for udenforstående. Det er svært at undgå, da der er tale om beslutningsreferater, men det blev besluttet, at referenten fremover læser de vedtagne punkter op inden mødet slutter, således at der var enighed om indholdet.
9. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014 (fast punkt)

Der afholdes møde mellem formand, kasserer og administrationen den 24/1 omkring
økonomien i Seniorrådet.
Der er et ønske fra Seniorrådet om et budgetoverslag for resten af 2014 samt et ønske
om en status fra administrationen én gang om måneden.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
10291-14

Sagsnr.
13/26872

10. Birkehøj Plejecenter (fast punkt)

Jette Elleby fra Baldersbo bliver leder af Birkehøj Plejecenter.
11. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar

Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde14/1-2014
Seniorrådets beslutning
Meddelelsessager:

Til orientering
Ingen kommentarer
Ingen kommentarer

Referat Seniorrådsmøde 04.11.13
Resultat af Seniorrådsvalg 2013
Referat konstituerende møde i nyt Seniorråd
03.12.13

Ingen kommentarer

Politiske sager:
A – Indmeldelse i Sund By Netværket – ÆSU, SU
A – Prioritering af strategiske mål for fordeling af
§79-puljen i 2014 - ÆSU
I – Priser for personlig pleje og praktisk hjælp i
2014 for private leverandører - ÆSU

Til efterretning eller høringssvar
Spørgsmål stilles til Ulla Callesen
under punkt 8
Taget til efterretning
Taget til efterretning

Bilag: Sagsfremstillinger
12.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Forretningsudvalget
Møde den 6/1, nyt møde 20/1
Børge Mogensen

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
Kirsten Dahlmann-Hansen

Kommunikationsudvalget
Lisbeth Fæster

Teknik- og Miljøudvalget

Afholdt møde, hvor kommissorium blev
vedtaget. Dette revideres når ny Seniorpolitik foreligger.
Birkehøj blev drøftet
Plejecentergarantien blev drøftet.
Forslag til skrivelse til ÆSU om dette
blev fremlagt.
Møde d. 15/1. Møde med referenten
15/1 omkring udgivelse af SeniorNYT.
Første nr. udgives 18/2, deadline 4/2
Møde i februar

Kjeld Espersen

Kostrådet
Leif Bentsen

Kontaktgruppen for frivillige

Afholdt møde og referat er udsendt.
Inge Lundbye blev bedt om at undersøge om de småt spisende beboere på
Baldersbo har adgang til mellemmåltider.
Møde den 5/2

Inge Lundbye

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Savner indkaldelse til møde

Inge Jacobsen

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

Møde om julefest 2 og 3/12-14 afholdes
11/2 i Servicebutikken. Kjeld og Børge
deltager.
Kjeld har forslag til sommerudflugten.

Det blev besluttet, at alle udvalg sender referater fra deres respektive udvalgsmøder til
resten af Seniorrådet til orientering.
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13. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen (kl. 11.00)

Henny Jessen, teamchef for Team Administration deltog i starten af mødet.
Efter en kort præsentationsrunde orienterede Henny følgende:
• Udbud på uniformer og vask. En aftale skulle være på plads pr. 1/5-14. Uniformerne er dog først tilgængelige ca. 1/10-14.
• Udbud på mad blev udsendt i fredags. Kostrådet inviteres til gennemgang af kravspecifikationerne. Kommunens produktionskøkkener har fået mulighed for at byde
på opgaven på Birkehøj Plejecenter.
• Den 24/1 afholdes et møde mellem FU og administrationen omkring økonomi og sekretariatsbistand.
Ulla tog herefter over:
a) Regler for frivillige (genfremsat)
Der arbejdes fortsat med forsikringsforhold, både ansvar, ulykke og arbejdsskade
i samarbejde med juridisk afdeling. Sagen bliver prioriteret højt, men jo mere
sagen undersøges des flere udfordringer, som skal på plads.
b)Godkendelse af referat af borgmestermøde den 16. december 2013

Referatet blev godkendt efter nærmere forklaring fra Ulla omkring Seniorrådets
inddragelse i administrative opgaver.
Ulla rykker CEIS for svar vedr. renovering af Pensionisternes Hus.

c) Høringssvar – tidsfrister
Ulla forklarede at materiale til ÆSU-møder altid udsendes torsdag før møderne
tirsdag i uge efter. Seniorrådet får ligeledes tilsendt dagsorden og materiale torsdag (både elektronisk og med post) til møderne mandag i ugen efter. Eventuelle
høringssvar skal være Byrådssekretariatet i hænde senest mandag kl. 15.00. Høringssvar sendes via referenten.
Såfremt man ikke ønsker at modtage dagsorden og bilag med posten gives besked til referenten.
d)Trådløst net til alle plejecentre (genfremsat)

Det trådløse net installeres først på Torstorp, dernæst de andre plejecentre. Finansieringen er af §79-midler samt puljen til bedre ældrepleje.

e) Pulje til løft af ældreområdet
Ansøgningsskema skal afleveres 14/2 til ministeriet. ÆSU behandler sagen på februarmødet, hvor den også kommer til høring i Seniorrådet.
Forslag fra Seniorrådet til anvendelse af puljemidler:
-mere tid til visitation hos borgerne
-flere ressourcer til akuthjælp
-kost og –fagpersonale tager sig af mad og ikke plejepersonale
-uddannelse af medarbejde (medicinhåndtering, demens, hverdagsrehabilitering,
sammenhæng i hverdagen, akuttilbud).
Seniorrådet informerede om, at Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget arbejder
på et forslag om at etablere et pårørenderåd for hjemmeboende borgere i stil med
pårørenderåd for beboere på plejecentrene.
Kommentarer i forbindelse med de politiske sager:
Sund By netværket:
Ulla orienterede om baggrunden for prioritering af deltagelse i Sund By netværket er, at
HTK på sundhedsområde er udfordret. Derfor sættes der nu mere målrettet ind ved at foreslå, at HTK melder sig ind i dette forpligtende vidensnetværk. På spørgsmål om Seniorrådets eventuelle deltagelse i tema- og styregrupper svarede Ulla, at det er fagpersoner
på forebyggelsesområdet, som skal deltage i netværket. Seniorrådet vil naturligvis blive
holdt orienteret.
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Birkehøj:
Ulla bekræftede, at Jette Elleby er leder af Birkehøj Plejecenter pr. 1/1-14 og Charlotte
W. Ashi er teamleder for demensområdet.
Det forventes at der kommer en politisk sag omkring driften af Birkehøj.
Seniorrådet stiller forslag til, at Birkehøj bliver specialiseret på demensområdet.
Henvendelse til ÆSU omkring manglende overholdelse af plejegarantien.
Ulla forklarede, at selvom borgerne ikke kommer på plejecenter indenfor 2 måneders garantien, får borgerne altid den hjælp de har brug for, hvilket er beskrevet i kvalitetsstandarderne.
Ulla tilbød en gennemgang af processen omkring plejeboliger/plejegarantien for at tydeliggøre, hvordan hele området styres, men også hvordan de mere borgernære udfordringer løses.
Seniorrådet besluttede trods ovenstående at sende en uopfordret henvendelse til ÆSU
omkring manglende overholdelse af plejegarantien.
14. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)

Baldersbo – møde den 3/2
Henriksdal – referat er udsendt
Kløverhuset – møde den 27/1
Sengeløse – ikke planlagt møde
Torstorp – mangler kontakt til Torstorp omkring møder.
15.Temadag Ringsted den 27. januar 2014
Der var enighed om at deltage i temadagen afholdt af Danske Ældreråd.
16.Internatkursus (tid, sted samt oplægsholder)
Inge Jacobsen kontakter Søren Voxsted omkring oplæg.
Forslag til datoer: 21-22/2 eller 21-22/3
17.Mere synliggørelse af Seniorrådet
Børge kommer med forslag til mere synliggørelse af Seniorrådet på kommunikationsudvalgets møde den 15/1.
Kjeld foreslog at kalde til samling mellem de interessenter, der arbejder med ældre, fx
Veteransport, OK og Ældre Sagen.
18. Temaer/punkter til kommende møder

Møde
3/2-2014

Emne
Ängelholm igangsættes
Synliggørelse af Seniorrådet

19.Eventuelt
Referenten sender referatet ud til kommentarer med frist på max. 4 dage.
Tidsrammen for møderne ændres til kl. 9.00 – 13.00.
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