Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

2. juni 2016

Referat Seniorrådsmøde 30. maj 2016
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 103 (mødecentret)

Formand
Næstformand
Kasserer +
ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Flemming Djurnø

Afbud
Hans Behrendt

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Helle Petersen (referent)
Anja Mørkebjerg, frivillighedskonsulent (9.30-10)

Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen
1.

Godkendelse af referat fra møde den 9. maj 2016
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Ordstyrerposten overtages af formanden kl. 12.15. Herefter blev dagsorden godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 15. august 2016
Inge Lundbye blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Formanden refererede fra sit besøg i Ängelholm i fredags sammen med Flemming,
Inge J. og Kirsten.
 Den 9/6 tager formanden af sted til Ängelholms 500 års jubilæum
 Forretningsudvalgets møde med Ældre Sagen den 17/5 blev aflyst af Ældre Sagens
formand

5.

Ny Frivillighedspolitik v/Anja Mørkebjerg
Anja orienterede om formålet med spørgsmålene og var klar over at det var nogle meget
brede spørgsmål som krævede forberedelse. Tanken er at favne bredere og finde ud af
hvad der er godt for lokalsamfundet og ikke kun omkring frivillighed.
Herunder nogle af hovedpunkterne i dialogen mellem Seniorrådet og Anja:
 Savner noget om opbygning af netværk når familie og venner falder bort
 Man får ikke fat i de ensomme ved hele tiden at tale om ensomhed!
 Det er et problem at kommunens medarbejdere ikke må bringe folderen om ”Ensomhed” med ud til borgerne – der bør være sammenhæng mellem folder, Frivillighedspolitik og Seniorpolitik.
 Generelt har foreningerne svært ved at modtage nye medlemmer og fastholde
dem. Det kan skyldes at en film der handler om modtagelse og fastholdelse af nye
medlemmer, ikke er nået ud til foreningerne og medlemmerne.
 Hvordan får man de ressourcestærke borgere til at blive frivillige? – Ældre sagen
gør et stor arbejde bl.a. med vågetjeneste og sorggrupper, som er med til at skabe
netværk. Mht. de unge, bør man starte allerede i skolerne.
 Kan man ændre borgernes holdning ”jeg vil ikke være gratis arbejdskraft for kommunen” ved fx at belønne de frivillige? – det kan være med en årlig middag, gaver,
deltagelse i konferencer eller kurser m.m.
 Passe på evt. ansvarspådragelse i forbindelse med frivillige opgaver fx tips om
gældsanering m.m.
 Frivillige bidrager bl.a. med et koncentreret nærvær i et længerevarende tidsrum –
noget som personalet ikke altid har mulighed for.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
128292-16

Sagsnr.
15/22914

Anja tager input med tilbage til styregruppen og planen er så at politikken skal 1. behandles efter sommerferien, hvor Seniorrådet vil blive hørt.
6.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 31/5-2016
Meddelelsessager
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 29.02.16
Politiske sager:
3.A – Status på utilsigtede hændelser i HøjeTaastrup Kommune
4.A – Ledelsesinformation April 2016
5.A – Fasttilknyttede læger til beboere på plejecentre
6.A – Status på sundhedscentret
7.I – 2. budgetopfølgning 2016 for Ældre- og Sundhedsudvalget
8.I – Godkendelse af seniorpolitik med indarbejdet
værdighedspolitik
9.I – Udmøntning af pulje til værdig ældrepolitik
10.I – Bedre brug af klippekort til de svageste
hjemmehjælpsmodtagere
11.I – Justering af Seniorrådets vedtægter

Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Høringssvar er udarbejdet
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Høringssvar er udarbejde
Taget til efterretning
Høringssvar er udarbejdet
Taget til efterretning

7.

Meddelelser fra referenten
Spørgsmål om den nøjagtige dato for afholdelse af FN’s Internationale Ældredag
– mandag den 3. oktober 2016.

8.

Økonomi v/Flemming
Intet nyt siden sidste møde.

9.

Vedtagelse af ændret kommissorium for forretningsudvalg (112445-16)
Kommissoriet blev endeligt vedtaget.

10. Frivillighedsdagene – forslag til opsætning
Se punkt 15 a)
11. Emner til Frivillighedskonferencen 24/11-16
 Hvordan modtager og fastholder man nye medlemmer i foreningerne?
12. Vestegnstræf
 Klippekort – administreres anderledes i andre kommuner
 Spændende Pensionisternes Hus i Vallensbæk med én fuldtidsansat
13. Fælles Bruger-pårørenderåd
På ovenstående møde drøftede man bl.a. økologi i køkkenet. Seniorrådet er bekymrede
over den planlagte stigning i brug af økologiske varer i køkkenet, da den sker uden at der
bliver tilført flere midler. Økologiske varer er som regel dyrere, så det betyder mindre portioner eller?
Der skal på plejecentrene sættes fokus på, at borgerne ved hvad det er for mad de har bestilt, evt. ved at hænge en liste op.
14. Valdemarsdag /Kartoflens dag 15. juni
Skal Seniorrådet på Henriksdal og spise stegt flæsk?
Seniorrådet valgte at spise på Baldersbo i år.
15. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Spørgsmål til Ulla:
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a) Deltagelse af Hjælpemiddeldepotet med diverse hjælpemidler på Frivillighedsdagene?
Kommunen kan ikke levere hjælpemidler eller arbejdskraft til Frivillighedsdagene.
Referenten sender liste over leverandører af hjælpemidler og indkøbsleverandører,
der også sælger hjælpemidler, som Seniorrådet kan kontakte med henblik på eventuel demonstration på dagen.
Administrationen forhører sig om muligheden for udlån af 2 kondicykler fra Espens
Vænge til hhv. den 27/8 og 10/8, begge dage fra kl. 10.00-14.00.
Ulla orienterede om følgende:
 I starten af september vil der blive afholdt et møde om strategi for velfærdsteknologi,
hvortil Seniorrådet bliver inviteret. Mødet omhandler strategien og indsatskatalog.
 Ulla præciserer overfor Seniorrådet, at forespørgsler generelt vedr. centret skal rettes
til enten Ulla eller Helle som så vil være behjælpelige med at svare. Dette er samme
procedure som gælder for byråds- og udvalgsmedlemmer. Direkte henvendelser til
medarbejdere giver usikkerhed og kan være vanskeligt for medarbejderne at håndtere.
 Ulla foreslog at Seniorrådet kunne overveje at sprede sig på Kartoffeldagen, således at
de kom lidt mere omkring og ikke samlede sig på Henriksdal hvert år. Seniorrådet
vender retur med svar.
 Der er gang i processen om afholdelse af et borgermøde vedrørende etablering af seniorbofællesskab. Seniorrådet bliver involveret heri.
ÆSU-sager fra sidste møde:
 Kommunen fortsætter med 2 leverandører af personlig hjælp og rengøring – DFS (Din
Fleksible Service) og den kommunale hjemmepleje.
 Sundhedspolitikken er vedtaget og der skal nu udarbejdes handleplaner.
 Ansøgning til Integrationspulje og §79 fra Skill Swop Workshop blev bevilget.
ÆSU-møde 31/5-16
 3.A - Ulla gav eksempler på utilsigtede hændelser
 5.A – Ministeriet har til morgen varslet udmøntning af pulje til faste læger på plejecentrene. Når der er nyt herom involveres rådet.
 6.A – Ulla forklarede lidt om brugen af campingvognen ved forskellige arrangementer,
hvor sundhedssamtalerne fx kunne dreje sig om rygestop, kost m.m.
Inge J. kommenterede til sidst en sag fra TV om en dement borger i HTK, der blev sendt i arbejdsprøvning.
16. Boformer (fast)
Se punkt 15.
17. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
Leif træder ud af forretningsudvalget jf. ændring i kommissorium.
(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Leif Bentsen,
Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Planlagt møde aflyst.

(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Lundbye)

Teknik- og Miljøudvalget

Stof til Senior Nyt i uge 23. Kirsten skriver
om Ängelholm, Leif om Nyborg-mødet
Intet nyt.

(Inge Jacobsen)

Kostrådet

Der afholdes møde 31/5

(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Der afholdes møde 30/5

(Inge Lundbye)

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

2/6 – første skovtursdag

(Hans Behrendt)
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Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Gangen er blevet malet, intet nyt om reparationer.

18. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L.:
 Første møde med Ulla Dedenroth som leder. Hun virker meget kompetent og der er altid en med fra køkkenet til BPR-møderne. Fremover vil servicemedarbejder Flemming
også deltage i møderne.
 Man har ændret titlen teamleder til daglig leder på alle plejecentrene.
 DAB afsætter hvert år afsat 50.000 kr. (på de plejecentre de administrerer) til fællesområderne.
Birkehøj/Kirsten:
Der er afholdt møde, men ikke kommet referat endnu.
Nyt møde på mandag og 2 års fødselsdag på fredag.
Henriksdal/Hans – intet nyt
Sengeløse/Flemming – intet nyt
Torstorp/Inge J. – er på vej til møde på Torstorp
19. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Intet
20. Eventuelt
Inge L. takkede for hjælpen ved sidste møde.
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