Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

23. april 2015

Seniorrådsmøde 13. april 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
Kirsten Dahlmann- Ulla Callesen (kl. 11-12)
Næstformand
Inge Jacobsen
Hansen
Helle Petersen (referent)
Flemming Djurnø
Susanne Tracy
Hans Behrendt
Ordstyrer
Inge Lundbye
Kjeld Espersen
Leif Bentsen

1. Godkendelse af referat fra møde den 2. marts 2015
Godkendt.
2.

Godkendelse af dagsorden
Punkt 12 rykkes til punkt 15. Herefter godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 4. maj 2015
Hans Behrendt blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
Efter en drøftelse af mængden af bilag til dette møde, blev det besluttet at fortsætte
som hidtil – at Seniorrådet får tilsendt alle bilag til mødet i papir foruden i elektronisk
udgave.
Der printes fremover et ekstra sæt af hele mødematerialet, som Forretningsudvalget
sætter i et ringbind i Pensionisternes Hus.
Kjeld stillede forslag om, at der benyttes papir med huller til udsendelsen. Referenten undersøger om dette er en mulighed.
Der er inviteret til møde den 21/4 om Seniorpolitikken.
Der er ligeledes inviteret til regionsdebatmøde på Rigshospitalet den 21/4.
Der er kommet en ny invitation fra Astrid Krag med overskriften ”Mindre støttestrømpe og mere Pippi Langstrømpe”. Mødet er den 1/6 – desværre i samme tidsrum
som der er Seniorrådsmøde.
Mødet med foreningerne den 8/4 blev aflyst.

5.

Ny konstituering af Seniorråd efter 1. maj 2015 (bilag 88645-15)
Bilaget blev vedtaget med den ændring, at Susanne Tracy ikke indgår i Plejecenterog Hjemmehjælpsudvalget. Der vil dog være mulighed for yderligere ændringer, da 2
medlemmer ikke var til stede på mødet.

6.

Meddelelser fra referenten
a. Repræsentant fra Seniorrådet til arbejdsgruppe vedr. Seniorguide 2015
Leif Bentsen blev udpeget til arbejdsgruppen.
b. Fotos af nye medlemmer af Seniorråd til bl.a. Seniorrådets hjemmeside?
Kommunikationsudvalget er allerede i gang med opdatering.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
94391-15

Sagsnr.
14/24961

7.

Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2015
Flemming har sendt bilag til Seniorrådet. Diætudbetaling for marts er endnu ikke på
kontoudtog.
Flemming afventer dato for afholdelse af et møde med administrationen omkring Seniorrådets økonomi.
Flemming hører Henny Jessen omkring beløbsstørrelsen i forbindelse med budgetoverførsel.

8.

Ängelholm v/Hans Behrendt
Budgettet er blevet revideret, da Ängelholm ønsker at deltage med 30 personer i
stedet for 20. Det reviderede budget er blevet godkendt af Byrådssekretariatet.
Hans gennemgik programmet for besøget. Flemming Hansen deltager fra frokost til
afslutningen.
Ängelholm deltagerne kommer i egen bus. Hans undersøger om Seniorrådet kan køre med rundt.
Hans foreslog at 1-2 seniorrådsmedlemmer var ”vært” for en gruppe på ca. 4-5.

9.

Borgermøde 18. maj – boformer v/Inge J.
Referat fra planlægningsmøde er udsendt til Seniorrådet. Inge J. gennemgik kort
programmet for mødet. Der sættes bl.a. en annonce i Lokalavisen, ligesom der sættes noget i næste nr. af Senior Nyt.

10. Temadag den 17. marts (bilag 88208-15)
Der var uddybning af enkelte punkter i referatet.
Inge J. orienterede om den intelligente stok, som desværre ikke pt. er i sortiment på
Hjælpemiddeldepotet.
11. Kvalitetsstandarder v/Kjeld (bilag 88200-15, 88199-15, 88198-15, 88196-15)
Materialet stammer fra et møde i Danske Ældreråd.
Det blev besluttet, at Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget arbejder videre på at
udvikle materialet, så det kan bruges om et internt arbejdsredskab til at følge høringsprocesser.
12. Tøjvask på plejecentrene – Hans har udsendt referat
Se under punkt 15.
13. Høringssvar HOPP 2020 (bilag 91866-15)
Inge J. afleverer høringssvaret på Regionsrådsmødet onsdag den 15/4.
Referenten sender det til Byrådssekretariatet.
14. Politiske sager – Til beslutning om der skal
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 14/4-2015
Meddelelsessager:
Referat Seniorrådsmøde 02.02.2015
LIS marts 2015
Politiske sager:
3.A – Statistik over klagesager om hjemmehjælp
og hjælpemidler
4.A – Slutevaluering for hjerneskadeprojekt
5.A – Godkendelse af høringssvar til Hospitals- og
Psykiatriplan 2020
6.A – Tilsyn på ældreområdet 2014
7.A – Fordeling af midlerne i §79-puljen 2015
8.I – 1.budgetopfølgning 2015 for Ældre- og
Sundhedsudvalget
9.I – Godkendelse af Solgården, aktivitet og be-

afgives høringssvar
Seniorrådets beslutning
Til orientering
Taget til efterretning
Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Flot arbejde - Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
2

skæftigelse som leverandør af vederlagsfri fysioterapi
15. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 11.00)
a) Ang. Susanne Tracy, diæt eller tabt arbejdsfortjeneste?
Administrationen er ved at undersøge mulighederne også fremadrettet, da fremtiden sikkert vil byde på flere medlemmer af Seniorrådet, der er i arbejde.
Der kommer besked til Seniorrådet snarest muligt.
b) Vedr. opførelse af 66 boliger på kaffesurrogatfabrikkens grund (tidligere Neergaards Camping). Har Byrådet indflydelse på lokalplanerne, om hvilke boformer
det drejer sig om?
Ulla har undersøgt sagen og kommunen har ikke haft indflydelse på boligformen.
c) Afdelingsbestyrelser
Ulla orienterede om resultatet af møderne og de aftaler der er indgået. Der er sat
information i Senior Nyt i Lokalavisen samt på hjemmesiden om nødvendigheden
af afdelingsbestyrelser. En af boligadministratorerne mangler fortsat at give besked til beboerne på Vesterled omkring renovering. Ulla rykker.
Ulla gennemgik herefter de politiske sager og fik kommentarer med på vejen, herunder
bl.a. om den praktiske betydning for livskvaliteten ved benyttelse af uuddannet personale, som ikke i samme grad som uddannet personale, sikrer fokus på hverdagsrehabilitering. Der kommer en sag forventeligt i maj omkring uddannelsesniveauet. Max 10% af
medarbejderne hos leverandøren af personlig pleje kan være uuddannede, mens der ikke
er uddannelseskrav til dem der leverer praktisk hjælp. Der vil være mulighed for at
komme med et høringssvar.
Kjeld nævnte overfor Ulla at pjecen omkring vederlagsfri fysioterapi var behæftet med
fejl. Ulla noterede dette.
Spørgsmål til Ulla:
 Tøjvask på plejecentrene
Der var tilfredshed med det udsendte bilag omkring tøjvask.
Ulla opfordrede til, at man tog eventuelle problemer op med det samme enten
med plejecenterlederen eller leverandøren.
16. Boformer (fast)
Inge L. og Leif skal til borgermøde om Nærheden den 16/4.
17.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
Der udarbejdes et kommissorium for Forretningsudvalget, der skal tydeliggøre
(Børge Mogensen)
udvalgets arbejdsopgaver, ligesom der
udarbejdes beslutningsreferater fra Forretningsudvalgsmøderne fremadrettet.
Afklaring af dækning af diæter / tabt arbejdsfortjeneste og kørepenge.
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
Referat udsendt ellers intet nyt.
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen)

Teknik- og Miljøudvalget

Næste Senior Nyt udkommer den 5/5.
Deadline 24/4
Intet nyt

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige

På baggrund af tilsynsrapporterne indkaldes til møde snarest.
Ikke afholdt møde siden sidst.

(Inge Lundbye)
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Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

FORTSAT INGEN AKTIVITETER!

(Inge Jacobsen)

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

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Der er nu udsendt invitation til årets
skovtur for pensionister som finder sted
den 27/5 og 28/5 samt 10/6 og 11/6.
Tilmelding til Borgerservice inden 8/5
Møde og valg 16/4

(Inge Lundbye)

Integrationsudvalget

Intet nyt

(Inge Lundbye)

Trafiksikkerhedsudvalg
(Inge Jacobsen)

DÆR diverse møder

Inge J. har deltaget i et Trafiksikkerhedsudvalgsmøde. Følte sig ikke hørt og
ikke velkommen!
Intet nyt

(Inge Jacobsen)

18. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Inge L. /Baldersbo: Intet nyt
Hans /Henriksdal: Intet nyt
Inge J. /Torstorp: Møde mandag 20/4
Kirsten /Birkehøj: Intet nyt
Sengeløse: Intet nyt
19. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Intet.
20. Eventuelt
Flemming fik udleveret adgang til trådløst netværk.
Kjeld udleverede rettelser til pjecen om vederlagsfri fysioterapi til referenten. Kopi af bilaget med rettelser er efterfølgende sendt videre til Espens Vænge som vil rette til og
originalbilaget returneret til Kjeld.

4

