Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

19. maj 2015

Referat Seniorrådsmøde 4. maj 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: A182 (til højre for mødegangen–ind ad grøn glasdør og så til højre)
Medlemmer
Afbud
Øvrige deltagere
Formand
Børge Mogensen
Susanne Tracy
Ulla Callesen (kl. 11-12)
Næstformand
Inge Jacobsen (9-10.45)
Helle Petersen (referent)
Flemming Djurnø
Ordstyrer
Hans Behrendt
Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Kjeld Espersen
Leif Bentsen
1. Godkendelse af referat fra møde den 13. april 2015
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt – 8A. Workshop om Seniorpolitik. Dagsorden blev herefter godkendt.
3. Valg af ordstyrer til den 1. juni 2015
Kirsten Dahlmann-Hansen blev valgt.
4.

Meddelelser fra formanden
 Præsenterede ”Omdømmeanalyse af Høje-Taastrup Kommune”
 Onsdag den 6/5 får Seniorrådet besked omkring midler fra Integrationspuljen
 Tilbud fra Afshaa, Fællesskab i Centrum om busture til Sverige. Det har ingen interesse for Seniorrådet.
 Rapport ”Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere” blev udleveret. Konklusionerne fra rapporten kommer i Senior Nyt.

5. Meddelelser fra referenten
Inge meddelelser.
6. Økonomi – budgetudkast v/Flemming
Flemming gennemgik regnskabsstatus. Der er ingen regnskabstal for april måned endnu.
Budgetdifferencen på 6.000,- kr. skyldes en fejlkontering fra centralt hold.
Seniorrådet har fået overført 21.000,- kr. Pengene fordeles med 9.500,- til Ängelholm,
3.000,- til FN-dagen og 8.000,- til borgermødet.
Budget 2016: Seniorrådets budget stiger med 6%.
Seniorrådet bad om fremover at få udsendt regnskabsstatus med dagsordenen.
7. Udkast til forretningsudvalgets kommissorium
Udkastet er sendt ud inden mødet.
Efter en længere drøftelse blev følgende vedtaget:
1) Forretningsudvalget skal bestå af 4 personer
2) 3 poster er funktionsbestemte; Formand, næstformand og kasserer
3) 4. post er til et medlem valgt af og i blandt Seniorrådet
4) Hans Behrendt træder ud af Forretningsudvalget
5) Flemming Djurnø træder ind i Forretningsudvalget
Forretningsudvalget retter kommissoriet til med punkt 1,2 og 3.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
115147-15

Sagsnr.
14/24961

8. Borgerbrev vedr. ældregymnastik
Seniorrådet har modtaget en henvendelse fra en borger vedr. voldsom prisstigning på
deltagelse i FOF og AOF aktiviteter.
Det blev besluttet, at tage problematikken med manglende tilskud til disse aktiviteter,
med i høringssvar til Budget 2016 og samtidig blive ved med at gøre opmærksom på
problemet, da det ikke hænger sammen med Livskraft tankegangen.
8A. Workshop om Seniorpolitik
Notatet fra workshoppen giver følgende spørgsmål til Ulla: Hvad sker der herefter?
Hans understregede vigtigheden af at inddrage foreninger for ældre i forbindelse med
byggerier af boliger til det gode seniorliv.
Se også under punkt 13.
9. Borgermøde 18. maj – boformer v/Kirsten
kommunens udviklingsstrategi ”Din idé – din by”. Materiale vil være tilgængeligt på mødet.
Der kommer en annonce om borgermødet i lokalavisen samt en reminder. Præsentation i
Senior Nyt der udkommer 5/5.
Der sættes plakater op forskellige steder i kommunen, fx i kulturhusene, på bibliotekerne
og i TIK.
Program udleveres ved indgangen.
Kirsten har talt med Jette Elleby omkring borde/stole opstilling. Hele Seniorrådet hjælper
med dette fra kl. 16.00, ligesom de hjælper med oprydningen.
Ordstyrer bliver Finn Larsen fra KAB.
Kjeld ønskede Finn Larsen nævnt i programmet. Det blev nedstemt.
10. Debatindlæg vedr. parkering på Høje-Taastrup Station v/Kjeld
Kjeld orienterede om sine oplevelser på P-pladsen ved Høje Taastrup Station. Der er 200
pladser reserveret til Høje-Taastrup borgere. Problemet er at pensionistkortet til toget
kun kan bruges efter kl. 9.00 og på dette tidspunkt er de 200 gratis pladser opbrugt af
pendlere. Det betyder en forringelse for pensionisterne i kommunen.
Kjeld har skrevet et indlæg til Lars Prier i lokalavisen. Der afventes svar på dette.
11. Endelig konstituering af Seniorrådet
Susanne indgår ikke i Plejecenter og Hjemmehjælpsudvalget, men indgår i Integrationsudvalget og er repræsentant på Sengeløse.
Kirsten og Inge L. indgår i Kommunikationsudvalget.
Kjeld ønskede en formandspost fx i Teknik- og Miljøudvalget. Dette blev nedstemt og Inge J. fortsætter som formand for dette udvalg.
Se også under dagsordenspunkt 7.
12. Politiske sager – Til beslutning om der skal
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 5/5-2015
Meddelelsessager:
Orientering om fordelingsnøgle vedr. rygestopmidler
i storrygerprojekt
Referat Seniorrådsmøde 02.03.2015
Politiske sager:
5.A – Status Livskraft – et fælles ansvar
6.A – Afrapportering vedrørende fusion af de to
produktionskøkkener
7.A – Godkendelse af principper for sundhedspolitikken
8.A – Sundhedsprofil omkronisk sygdom i Region
Hovedstaden 2013
9.I – Kvalitetsstandard for klippekortsordning for
de svageste hjemmehjælpsmodtagere

afgives høringssvar
Seniorrådets beslutning
Til orientering
Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Høringssvar udarbejdet af Inge J.
udleveret. Seniorrådet ønsker ændringer. Seniorrådet udarbejder nyt
høringssvar

13. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 11.00)
a)Kvalitetsstandarder
Ny kvalitetsstandard vedr. §83a kommer i høring i forbindelse med junimødet i ÆSU.
Hvert år revideres revideres samtlige kvalitetsstandarder. De forventes at komme på
ÆSU i december og i den forbindelse er de i høring.
b)Implementering af kommunens Seniorpolitik 2015-2016
På den netop afholdte workshop blev seniorpolitikkens indsatser gennemgået. Der er
udarbejdet oplæg i forlængelse heraf, som Seniorrådet er velkommen til at sende
eventuelle bemærkninger til til Merete Müller.
Der vil endvidere komme en midtvejsstatus i form af et borgermøde i december
2015.
Hans fortalte, at Seniorrådet har besluttet at tage et punkt op ad gangen fra notatet
til drøftelse på Seniorrådsmøderne.
c)Nyt om tabt arbejdsfortjeneste /diæter?
Administrationen arbejder fortsat på et endeligt svar og et notat.
En løsning kunne være at lave en aftale med arbejdsgiver, ligesom politikerne, samt
få udbetalt diæter.
En anden mulighed kan være at flytte Seniorrådsmøderne til efter kl. 16.00.
Seniorrådet bad administrationen undersøge, hvor meget der i budgettet er afsat til
lovpligtige udgifter som diæter, tabt arbejdsfortjeneste og kørsel, og hvor meget er
sat af til resten af Seniorrådets arbejde.
Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde 5/5-15
Ulla orienterede kort om de 2 tema-drøftelser.
Ulla gennemgik herefter de politiske sager.
4.A – styregruppen fordeler midlerne til Storrygerprojektet
5.A – Livskraftprojektet kører og følges tæt. Den personlige pleje fungerer – her er der
færre borgere visiteret, men den praktiske hjælp halter lidt endnu, hvilket bl.a. skyldes manglende uddannelse hos medarbejderne. I det udbud der kører nu, stilles
samme krav til private leverandørers medarbejdere som til kommunens.
6.A – Køkkenfusionen går den rigtige vej, men det tager tid at implementere. Man er ikke begyndt at se på spiseklubberne endnu.
Man arbejder med flere løsninger i forbindelse med at gøre cafeerne pengeløse. Det
kan være et træk i pensionen for faste brugere eller et kort/brik/ sygesikringskort,
som bruges i forbindelse med betaling.
I forbindelse med etablering af café på Sengeløse Plejecenter, skal der tages en politisk beslutning om der skal bygges ud, da der ikke er plads i de nuværende bygninger.
7.A – Sundhedspolitikken. Der arbejdes på et tættere samarbejde med de praktiserende
læger.
8.A – Sundhedsprofil om kronisk sygdom. Det ser ud til at antallet af kronikere vokser.
Der er en politisk sag på vej til udvalget omkring etablering af sundhedscenter.
9.I – Klippekortsordningen. Ulla udleverede et tillægspapir til kvalitetsstandarden vedrørende bevillingen (111090-15) som er ændret, da 2 kommuner ikke har søgt midler.
Dette er indført i sagen.
Ulla forklarede, at hvis en borger har sparet timer op til et arrangement og det ikke
kan gennemføres – går timerne tabt. Ydelserne kan kun leveres i hverdage pga. prisen. Borgerne visiteres til §83a ud fra deres funktionsniveau.
14. Boformer (fast)
Intet nyt.

15. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet nyt.

(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Holder møde onsdag 13/5

(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget

Senior Nyt udkommer 5/5

(Leif Bentsen)

Teknik- og Miljøudvalget

Intet nyt.

( Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Inge L. oplyste, at der tit ikke er
kold mad nok på demensafdelingen
på Baldersbo. Har henvendt sig til
lederen om dette.
Møde den 23/4. Nyt bookingsystem
skal benyttes af alle i kommunen.
Intet nyt.

(Inge Jacobsen)

Ad. hoc. vedr. skovtur, Ängelholm, FN dag
m.m.
(Hans Behrendt )

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Integrationsudvalget
(Inge Lundbye)

Der udsendes breve i begyndelsen
af maj om der er brug for Seniorrådet til skovturen
Brugerrådsmøde den 16/4. Nikolaj
Thovtrup stopper som vicevært.
Pensionisternes hus ønsker ikke at
søge §79-midler
Afventer svar på ansøgning om
midler.

16. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Henriksdal/Hans – intet at berette
Birkehøj/Kirsten – holder 1 års fødselsdag den 4/6
Baldersbo/Inge L. – ikke afholdt møde. OL mellem Baldersbo og Sengeløse bliver væsentligt reduceret i år på grund af sygdom på Sengeløse.
Torstorp – Inge J. ikke tilstede under dette punkt.
17. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Intet.
18. Eventuelt
 Kjeld orienterede om, at han har bragt endnu en kasse Seniorguides til Taastrup
Apotek.
 Inge L. spurgte om formanden kunne stramme op omkring proceduren med at
melde afbud til møder.
 Referenten foreslog, at de politiske sager placeres lige efter orientering fra formanden på dagsordenen, så punkterne kan nå at blive diskuteret inden Ullas
punkter.

