Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

3. februar 2016

Seniorrådsmøde 1. februar 2016
Tidspunkt: kl. 9.00 – 14.00
Mødelokale: B 101 (mødecentret)

Formand
Næstformand +
ordstyrer
Kasserer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen

Afbud
Hans Behrendt

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Ole Møller (12-13)
Helle Petersen (referent)

Flemming Djurnø
Inge Lundbye
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen

1.

Godkendelse af referat fra møde den 11. januar 2016
Godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 29. februar 2016
Kirsten Dahlmann-Hansen blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Seniorrådet kommenterer ikke længere Kjeld Espersens læserbreve i Lokalavisen
 Referat udsendt fra Vestegnstræf i Hvidovre
 Inge J. og Leif deltagere i Regionældrerådets møde den 9/2-16

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 2/2-2016
Meddelelsessager
Referat Seniorrådsmøde 02.11.15
Politiske sager:
4.A - Værdighedspolitik
5.A – Udmøntning af pulje til bedre ældrepleje 2016
6.I – Budgetanalyse på ældreområdet
7.I – Proces vedrørende seniorbofællesskab
8.I – Regionens afrapportering på Socialstyrelsens
udmeldinger om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet
hjerneskade

Seniorrådets beslutning
Til orientering
Til efterretning eller høringssvar
Seniorrådet udarbejder høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning

6.

Meddelelser fra referenten
Årsagen til den uregelmæssige post kan være, at der ifølge betjentstuen kun er postudbringning tirsdage og torsdage.

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming har ikke modtaget nogle tal fra ØDC siden oktober 2015.
Flemming har haft kontakt til Henny Jessen og fået oplyst, at Seniorrådet har et mindreforbrug i 2015 på ca. 17.000,00 kr. Heraf er de 7.000,00 fra Integrationspuljen.
Flemming tager kontakt til Henny igen omkring nye tal fra ØDC og overførsel af mindreforbrug, som forventes at blive godkendt.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
29129-16

Sagsnr.
15/22914

8.

40 års jubilæum for pensionistforeningerne i Ängelholm 27. maj 2016
Seniorrådet besluttede at de deltager i 40 års jubilæet med 4-5 personer.
Flemming udarbejder ansøgning til den internationale pulje (til transport og forplejning),
når der er klarhed over Seniorrådets økonomi.

9.

Fællesmøde med ældreforeningerne – om bl.a. værdighedsmilliarden
Børge sender invitation til et møde den 15/3 kl. 12.30 i Bygaden, til diverse foreninger.
Dagsordenspunkterne er bl.a.: Værdighedsmilliarden og Seniorbofællesskaber.

10. Punkter til møde med borgmesteren 18/2
 Foldere kun på dansk? (Seniorpolitikken siger noget andet)
 Seniorbofællesskaber
 Demenslandsby
 Møde om Bruger-pårørenderåd for visiterede hjemmeboende den 17/2-16
Børge mailer dagsordenspunkterne til Ulla inden mødet.
11. Dagsordenspunkter til mødet om BPR for hjemmeboende visiterede borgere 17/2
Kirsten udleverede bilag med punkter til dagsorden, som blev vedtaget.
Kirsten sender punkterne til Ulla Callesen inden mødet.
12. Deltagere i Danske Ælderråds repræsentantskabsmøde 2.+3. maj 2016
Leif, Inge J. og Flemming deltager i mødet.
13. Samarbejde med Ældre Sagen
Der er afholdt nogle gode møder med Ældre Sagen om bl.a. Værdighedsmilliarden og klippekortordningen.
Der afholdes nyt møde den 16/3.
14. Konstituering i udvalg (kostråd og integrationsudvalg)
Kostråd: Flemming overtager formandsposten og Leif bliver menigt medlem.
Integrationsudvalget: Flemming træder ud af udvalget og Kirsten Dahlmann-Hansen træder ind i stedet.
15. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast) (kl. 11-12)
a) Tur til Svendborg (demenslandsby evt. sammen med Ældre Sagen)
Omkostningerne skal findes på Seniorrådets eget budget, evt. via overførslen hvis den
godkendes politisk.
b) Status Værdighedsmilliarden
Der er ikke noget nyt fra Ministeriet. Lovforslaget behandles den 23/2-16.
I forbindelse med processen vedr. Værdighedspolitikken som forelægges politisk den
2.2.2016 er der lagt op til at de officielle høringsparter og andre interesserede blive involveret og hørt, hvilket også fremgår af det hidtidigt udsendte materiale fra ministeriet.
Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en fælles senior-værdighedspolitik. Baggrunden er, at det vil sikre mere overskuelighed for både borgere og administrationen,.
Ulla forklarede flere mulige modeller herfor.
Seniorrådet oplyste, at de sender et høringssvar til den politiske sag, da de ønsker 2
adskilte politikker.
Yderligere oplyste Ulla, at der de næste 4 år skal der aflægges særskilt regnskab for
midlerne anvendt af værdighedsmilliarden. Det forventes, at beløbet derefter udbetales
som til bloktilskud.
c) Status på Klippekortet
Der er et mindreforbrug som det forventes søges overført, hvis det politisk besluttes.
Ulla gennemgik sagerne fra sidste ÆSU-møde (12/1-16):
 Referat fra borgermødet

2




OK Fondens temadrøftelse vedr. Demens
Tilsagn fra Ministeriet vedr. pulje til demensrejsehold

Ulla gennemgik herefter sagerne til ÆSU- mødet i morgen (2/2-16):
 Tema om budgetanalyserne
 Værdighedspolitik
 Puljen til bedre ældrepleje fordeles – det indstilles at der afsættes midler til ”Care på
ny” og til en opstartsproces for Seniorbofællesskaber.
 Budgetanalyserne – Ulla gennemgik det tekniske i analyserne i forhold til incitamentsmodel, demens, vikarkrops i kommunen og pakkesystemet.
 Seniorbofællesskaber – det indstilles, at processen bliver som sidste gang der blev
etableret seniorbofællesskaber i kommunen
Spørgsmål til Ulla:
Inge J. – I Seniorpolitikken står, at ”oplysning og information målrettes store sproggrupper i
kommunen”, men samtidig har kommunen en holdning til, at alle foldere m.m. skal være på
dansk. Hvordan hænger det sammen?
Ulla svarede, at hun er i kontakt med Kommunikationsafdelingen herom.
16. Ole Møller, projektdirektør i Nærheden (Fremtidens forstad) (kl. 12-13)
Ole Møller havde forud for mødet fået 8 spørgsmål fra Seniorrådet.
Ole Møller startede med at forklare hans rolle i Nærheden primært går ud på at sælge jordlodder i forskellige størrelser til de der er interesseret i at bygge. Der bliver ikke opført
parcelhuse, men rækkehuse og lejligheder samt institutioner m.m.
Ole Møller viste, hvor man planlægger at starte byggerierne, som i første omgang består af
en skole, et springcenter og muligvis en dagligbutik.
Nærheden har indflydelse på hvad der bliver placeret på området. Der er standarder og
mål for diversitet, der skal opfyldes.
Nærheden skal være et sted, hvor alle kan færdes, dvs. der bliver f.eks. en kun 4% stigning på stier, brede døre i husene osv. Nærheden samarbejder med handicaporganisationerne.
Ældreboliger der ikke ligner ældreboliger, er helt i tråd med Nærhedens visioner, da de ønsker variationer i boligmassen.
Der er tænkt jordlodder til forskellige institutioner, om det er hospice/plejecenter eller andet, er helt åbent. Nærheden er i dialog med læger omkring et sundhedshus.
Der bliver plads til ca. 8.000 indbyggere og ca. 3.000 boliger.
Infrastrukturen er på plads og vejene opføres efterhånden som bygninger/boliger kommer
til.
Pt. er der regionaltoge og busser. Efterhånden som området bebygges vil der blive ført
buslinjer ind i området.
Det er ligeledes planen at lave små lommer med P-pladser mellem boligerne, således at
der højst bliver 80 m fra bil til bolig.
Nærheden forventes at være fuldt udbygget om ca. 20 år.
Ole Møller opfordrede til, at man kontakter Nærheden hvis man har idéer eller spørgsmål.
17. Boformer (fast)
 Udkast til brev vedr. Nærheden v/Kirsten
Kirsten har udarbejdet et brev til ÆSU vedr. evt. etablering af en demenslandsby i
Nærheden. Seniorrådet besluttede at sende brevet til ÆSU.
Kirsten sender brevet til orientering til Ulla.
18. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Der er sendt referat ud.

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Leif Bentsen,
Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

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

Kommunikationsudvalget

Senior Nyt udkommer i morgen. Hele Senior-
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(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Lundbye)

Teknik- og Miljøudvalget

rådet får fremover korrektur til SeniorNyt til
orientering.
Det undersøges om der skal være flere ITadgange ifm. arbejdet på Seniorrådets
hjemmeside.
Intet møde siden sidst

(Inge Jacobsen)

Kostrådet
(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Været på besøg hos Det Danske Madhus i
Køge. Maden udmærket. Udfordringer med
produktionen. Det er mest de pårørende der
er utilfredse med maden.
Næste mødet er i marts

(Inge Lundbye)

Ad. Hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.
(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Forslagene fra sidste Seniorrådsmøde vedr.
julefesten, bliver fremlagt ved evalueringsmødet.
Intet møde siden sidst

(Inge Lundbye)

Integrationsudvalget
(Inge Lundbye, Børge Mogensen, Hans Behrendt)

Hans har kontaktet Henrik Bro og afventer
svar.

19. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – møde den 11/2
Birkehøj/Kirsten – møde i begyndelsen af februar
Henriksdal/Hans – intet nyt
Sengeløse/Flemming – mangler datoer for møder i 2016 samt nyt om caféen
Torstorp/Inge J. – møde i eftermiddag med valg til BPR.
20. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
 Svendborg-turen (budget på plads inden ansøgning udarbejdes)
21. Eventuelt
 Flemming har modtaget indkøbskortet, så kontakt Flemming når der skal handles.
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