Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

2. april 2014

Referat Seniorrådsmøde 31. marts 2014
Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00
Mødelokale: B101 (mødegangen stuen – 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)

Afbud

Mødet blev indledt med en tilkendegivelse af, at det var uacceptabelt, at dagsordensmaterialet kommer så sent ud. Materialet til dagens møde er endnu ikke kommet med posten til 2 af medlemmerne. Referenten forklarede proceduren i forbindelse med dannelse
af dagsorden og udsendelse af denne. Seniorrådet har et ønske om, at der stilles en Ipad til rådighed på møderne, hvis ikke materialet kan udsendes tidligere.
1. Godkendelse af referat fra møde den 3. marts 2014
Referatet blev godkendt.
Seniorrådet ønsker ikke længere referentens notater oplæst i slutningen af mødet.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Valg af mødeleder til den 5. maj 2014
Lisbeth blev valgt.
4. Meddelelser fra formanden
 Henvendelse fra Seniorrådet i Glostrup Kommune omkring Rejsekort
 Ombygning af Pensionisternes Hus
 Der var god effekt af reklamen i Senior Nyt i forbindelse med musicalen i Taastrup
Teater.
 Afventer yderligere kontakt fra Integrationsrådet
 Etablering af en Omsorgspris – se mere under punkt 16
 Nyt fra Vestegnstræf
o Inge J. genvalgt som repræsentant i Regionsrådet
o Næste Vestegnstræf er i Dragør
5. Meddelelser fra referenten
 Seniordans arrangementerne flyttes ikke i forhold til indvielsen af Birkehøj Plejecenter.
6. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014 (fast punkt)
a) Bilag - Driftsstatus 2 første måneder af 2014 (72986-14)
Kassereren udleverede yderligere 3 bilag. Alle 4 bilag blev kort gennemgået.
Kassereren har bestilt et købekort til Kvickly.
7. Birkehøj Plejecenter (fast punkt)
a) Besøg på Birkehøj den 27/3-14
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
76998-14

Sagsnr.
13/26872

Deltagernes kommentarer efter rundvisningen:
o Mændenes omklædningslokale for småt
o Rulleborde ved køkken når ikke helt ind under bordpladen – det kan give
knubs.
o Skydedøren stjæler plads til ophæng m.m
o For lidt garderobeplads, specielt i ægteparboliger
o For lidt plads til senge /manøvreplads i soveværelse i ægteparboliger
o Manglende skabs/hyldeplads i badeværelse til f.eks. bleer m.m.
o Meget flot sansehave
8. Nyt vedr. NærHeden / Gammelsø (fast punkt)
Inge J. og Leif deltager i næste møde den 9. april.
9. Boformer (fast punkt)
Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Se mere under punkt 13.
10.Seniorrådets synlighed (fast punkt)
Intet nyt.
11.Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde1/4-2014
Meddelelsessager:
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 03.02.2014
Ingen kommentarer
Ventetid på træningsområdet
Taget til efterretning
Planlægning i hjemmeplejen
En uddannet planlægger i hvert distrikt. Planlæggeren varetager også
andre funktioner.
Taget til efterretning
Ledelsesinformation for Ældre- og Sundhedsudvalget Taget til efterretning
Tandplejetilskud til kontanthjælpsmodtagere efter
Taget til efterretning
aktivloven
Politiske sager:
Til efterretning eller høringssvar
4.A – Fordeling af midlerne i §79-puljen
Taget til efterretning
5.A – Demensstrategi 2014-2018
Taget til efterretning
6.A – Ulighed i sundhed og udvikling af nye løsTaget til efterretning
ninger via innovation
7.A – Modeller for motionstilbud til svage ældre
Taget til efterretning
borgere
8.I – 1. budgetopfølgning 2014 for Ældre- og
Taget til efterretning
Sundhedsudvalget
9. I – Udbud af genoptræning
Taget til efterretning
Der kommer ingen høringssvar fra Seniorrådet i forbindelse med ÆSU-mødet 1/4-2014.
12.Oplæg til Borgmestermøde den 7. april 2014: Efter drøftelse af de enkelte punkter, også med Ulla Callesen, ser oplægges således ud:
a. Samarbejde med det politiske system
b. Pensionisternes Hus – samarbejde med brugerråd
c. Orientering fra Internatet i Ishøj (21-22/2-14)
d. FN-dagen
e. Ängelholm-arrangementet
f. Specialisering af demensplejecenter
g. Orientering om finanslovsmidlerne – løft af ældreområdet
Den endelige dagsorden sendes til godkendelse i Seniorrådet.
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13. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen
 Borgermøde vedr. Seniorbofællesskaber
Det oprindeligt planlagte borgermøde den 23/4 aflyses. Der arbejdes mod at afholde et borgermøde i efteråret. Ulla Callesen, Inge Jacobsen og Leif Bentsen udgør indtil videre planlægningsgruppen.


Ulla gennemgik kort de enkelte politiske sager og forklarede herunder betydningen af de forskellige sagsbetegnelser;

M = Meddelelsessager – sager, hvor der ikke bliver truffet beslutninger
A = Afgørelsessager – sager, der ikke involverer økonomi, hvor der træffes beslutning i
fagudvalg,
I = Indstillingssager – sager, der involverer beslutning om økonomi og som går hele vejen gennem fagudvalg, økonomiudvalg, byråd.
Lukkede sager – sager der involverer personoplysninger, fx i forbindelse med boligindretning eller lign. – her har Seniorrådet ikke indsigt.
Styrelsesvedtægten som blev vedtaget af Byrådet i februar vedlægges referatet.
http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Byraad/Styrelsesvedtaegt_for_Hoeje
_Taastrup_Kommune.aspx









Yderligere spørgsmål/svar/informationer:
Personalet på plejecentrene er nu uddannet til, at hjælpe med den daglige pleje af
tænderne hos beboerne. Uddannelsen er nu ved at blive bredt ud til hjemmeplejens medarbejdere.
Hvad koster det hvis en borger, der bor i en somatisk plejebolig på plejecenter
bliver så dårlig, at vedkommende flyttes til skærmet plejebolig?
Svar fra Teamchef Annette Petersen:
Det er yderst sjældent, at vi har borgere, der må flytte fra somatisk til skærmet
plejebolig. For det første lægger vi meget vægt på, at borgerne bliver visiteret til
det rigtige tilbud fra starten. Dernæst strækker vi os langt for at undgå flytninger,
så borgerne får den pleje, de har behov for i den plejebolig, hvor de bor, også når
demensen har udviklet sig. Med hensyn til økonomien betragtes sådanne flytninger som enhver anden flytning, dvs. at borgeren selv betaler flytteomkostninger
og nyt indskud.
Madudbud:
Din Private Kok vandt udbuddet på Birkehøj Plejecenter
Din Private Kok og Det Danske Madhus vandt udbuddet til hjemmeboende borgere
Forsikring af frivillige
Der arbejdes fortsat på sagen. I øjeblikket forespørger man tilsynet om, hvad
man kan og ikke kan.
Seniorrådets rådighedsbeløb samt overførsel af overskydende beløb til kommende
år. Svar fra Henny omkring fordelingen af de 1,2 mio. kr. kommer snarest.
Seniorrådet informerede Ulla Callesen om visse uhensigtsmæssigheder i forbindelse med Birkehøj Plejecenter – se punkt 7.
Spørgsmål om ventelistegaranti:
Ulla Callesen har på et tidligere Seniorrådsmøde redegjort for proceduren i forbindelse med at en borger er visiteret til plejecenterplads og der ikke er plads på plejecentrene, så skrues der op for pakkerne, så borgeren får det der er behov for.
Seniorrådets henvendelser til Ældre- og Sundhedsudvalget omkring ventelistegarantien behandles på udvalgsmødet i morgen. Udvalgsformand Flemming Hansen
har dags dato svaret Børge Mogensen på begge henvendelser.
På mødet med borgmesteren den 7/4 vil der være en forventningsafstemning i
forhold til samarbejdet mellem Seniorrådet og borgmesteren/udvalget.

Ulla Callesen har undersøgt reglerne for brug af kommunens logo. Logo/Byvåben kan
alene benyttes på det materiale, som vi i fællesskab udarbejder. På materiale, som alene
er fra Seniorrådet, kan Byvåbnet ikke benyttes.
Såfremt Seniorrådet har behov for at låne Byrådssalen, rettes henvendelse til administrationen.
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14.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Forretningsudvalget
Intet udover formandens punkter
(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Der er udsendt referat

(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Lisbeth Fæster)

Teknik- og Miljøudvalget
(Kjeld Espersen)

Kostrådet
(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Senior Nyt udkommer 15/5
Seniorguiden lægges på apoteket
Husk at skrive i emnefeltet i e-mails!
Kjeld beder Høje-Taastrup Idrætsteamet rette
henvendelse direkte til Seniorrådet med de
ønsker de har.
Børge skriver til Trafiksikkerhedsudvalget at
Seniorrådet ønsker at Kjeld, i egenskab af
formand for Teknik- og Miljøudvalget, får posten i Trafiksikkerhedsudvalget ellers melder
Seniorrådet helt fra udvalget.

Leif aftaler besøg hos Din Private Kok og
Det Danske Madhus
Ikke noget nyt.

(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Ikke noget nyt.

(Inge Jacobsen)

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

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Skovtur: 10/6, 18/6, 19/6 og 20/6 til
Kragerup Gods. Den 19/6 er forbeholdt
handicappede.
Julefest: kører som det plejer
FN-dag: 1/10. Manu Sareen og Naser
Khader kontaktes vedrørende oplæg.
Generalforsamling 9/4.
Inge tjekker brug af KODA-aftale.
Alle har fået nøgler til huset.
Seniorrådet ønsker at komme ud af forpligtelsen i Pensionisternes Hus og blot
bevare kontorfaciliteterne der.

15.Besøg Delfin Vask
Der var ikke interesse for at besøge Delfin Vask
16.Samarbejde med lokale ældreforeninger
Der var enighed om at Børge går videre med planerne om at etablere en ny pris – Omsorgsprisen – som skal gives til en frivillig, der gør en særlig indsats. Seniorrådet udpeger kandidater til prisen i samarbejde med andre organisationer.
17.Medlemskab af Frivillighedsdagen 26. september 2014
Det blev vedtaget at Seniorrådet tilmelder sig Frivillighedsdagen. Prisen er 150,- kr. Der
skal forud for dagen udarbejdes et program.
18.Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)
Der er udsendt referat fra hhv. Henriksdal og Torstorp. Repræsentanterne bedes hver i
sær undersøge med plejecentrene, om det er ok at videresende referaterne fra møderne
til Seniorrådet.
 Baldersbo har vedtaget at lave en sansehave.
 Sengeløse er fortsat plaget af tyverier. Indgangspartiet er fortsat utæt. Næste møde
er 13/5.
19.Ängelholm – planlægning
Kjeld har indkaldt til planlægningsmøde med den svenske kontaktperson.
20.Temaer/punkter til kommende møder – 5/5-2014 - Intet.
21.Eventuelt - Diverse afbud til fremtidige møder.
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