Dagsorden
Sundheds- og Omsorgscentret

5. april 2016

Seniorrådsmøde 4. april 2016
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B 101 (mødecentret)
Afbud
Øvrige deltagere
Kirsten DahlmannHelle Petersen (referent)
Hansen
Hans Behrendt
Leif Bentsen
Ulla Callesen
Seniorrådet er ikke beslutningsdygtigt, da kun 4 medlemmer er mødt.
Formand
Næstformand
Kasserer
Ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Inge Jacobsen
Flemming Djurnø
Inge Lundbye

1.

Godkendelse af referat fra møde den 29. februar 2016
Referatet blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 4a – ”Forslag om ændring af vedtægter for Seniorrådet”
Herefter blev dagsordenen godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til den 9. maj 2016
Kirsten Dahlmann-Hansen blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
 Orientering om Hans Behrendts tilstand
 Brev til Integrationsrådet om afslutning af samarbejdet er afsendt.
 Inge J. og Inge L. deltager i Vestegnstræf i Vallensbæk 7/4
 Drøftelse af emner til Foreningsprisen
 Frivillighedsdagene – 27/8 i Hedehusene, 3/9 i Taastrup (med forbehold)

4a. Forslag om ændring af vedtægter for Seniorrådet
På baggrund af Seniorrådets nuværende situation med 7 medlemmer i stedet for de oprindeligt 9 og et medlem der er langtidssyg, foreslår de tilstedeværende seniorrådsmedlemmer følgende ændring i vedtægterne vedrørende §6, punkt 4 om beslutningsdygtighed:
”Seniorrådet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af Seniorrådet + 1 er til stede”
Ligeledes foreslår de tilstedeværende seniorrådsmedlemmer, at ændre ordlyden for forretningsudvalget, således at ordlyden bliver:
”Forretningsudvalget skal til enhver tid bestå af færre end halvdelen af Seniorrådets medlemmer, men skal som minimum bestå af formand og næstformand”.
Forretningsudvalget undersøger på møde med borgmesteren den 7/4, om der kan gives dispensation til at man handler efter ovenstående ændringer, indtil ændringerne har været
behandlet i Byrådet, da Seniorrådet ellers risikerer at blive handlingslammet i den mellemliggende periode.
5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 5/4-2016
Meddelelsessager
Referat Seniorrådsmøde 11.01.16
Sagsbehandler
HellePe

Seniorrådets beslutning
Til orientering

Doknr.
80201-16

Sagsnr.
15/22914

Status på implementering af forebyggelsespakkerne
Politiske sager:
4.A - Statistik over klagesager om hjemmehjælp og
hjælpemidler 2015
5.A - Fordeling af midlerne i § 79-puljen 2016
6.A - Ledelsesinformation marts 2016
7.I - 1. budgetopfølgning 2016 for Ældre- og Sundhedsudvalget

Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning
Taget til efterretning

6.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.

7.

Økonomi v/Flemming
Flemming er indbudt til et møde med teamchef Henny Jessen og sagsbehandler Mona
Klausen den 8/4 for afklaring af vedr. diverse spørgsmål, stillet af Flemming, om Seniorrådets økonomi.

8.

Faste læger på plejecentrene
På møde med Ældre Sagen blev opgavefordeling/roller i sagen drøftet. Det videre arbejder
står lidt standby.

9.

Godkendelse af dagsorden til årlig temadag 25/4-15
Dagsordenen blev gennemgået og opgaverne i forbindelse med mødet fordelt.

10. Stormødet 13. april (Værdighedspolitikken)
Børge udsender sine notater i forbindelse med paneldeltagelsen til Seniorrådet til kommentarer inden mødet.
Der var 3 ekstra tilmeldinger til stormødet.
Inge J. har fået flere henvendelser fra fortørnede borgere, der ikke har kunnet finde et telefonnr. de kunne bruge i forbindelse med tilmelding.
11. Velfærdsteknologi v/Inge J.
Inge orienterede fra Temamødet den 16/3-16 i Handicapforeningernes Hus omkring Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.
I forbindelse med drøftelse af strategi for velfærdsteknologi foreslog Inge J., at Seniorrådet
kom med i arbejdet og at der evt. etableres et showroom på Espens Vænge, da det er vigtigt at medarbejderne kender til hjælpemidlerne og har mulighed for at vise borgerne dem
inden der tages stilling til bevilling.
12. Ledere på plejecentrene (Ulla Dedenroth leder på både Sengeløse og Baldersbo resten
af 2016)
Seniorrådet har ikke hørt bekymringer fra medarbejderne over den ændrede arbejdsstruktur.
13. Borgmestermøde 7. april 2016
 Faste læger på plejecentrene
 Ledelsesstruktur på plejecentrene
 Velfærdsteknologi
 Dispensation til vedtægter
14. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Punktet udgår, da Ulla har givet skriftlig orientering, som er udsendt pr. mail.
15. Boformer (fast)
Gensidig orientering om forskellige planer om tiltag på boligområdet i kommunen.
16. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet ud over punkt 4.

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Leif Bentsen,
Flemming Djurnø)
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Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen, Inge
Lundbye)

Kommunikationsudvalget

Der er udsendt referat.
Pilotprojekt med BPR for hjemmeboende er
sat lidt på standby
Intet nyt

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

Teknik- og Miljøudvalget

Planlagt vejsyn 29/4

(Inge Jacobsen)

Kostrådet

Flemming indkalder til møde snarest

(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

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

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Møde den 7/3 – drøftede brug af straffeattester og frivillighedskonferencen
Inge J. og Børge deltager i møde med Borger- og Arbejdsmarkedscentret i dag vedr.
skovturen
Møde medio april

(Inge Lundbye)

17. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Inge L. – har udsendt Baldersbladet
Birkehøj/Kirsten – intet nyt
Henriksdal/Hans – Børge tager til Henriksdal i morgen – substitut for Hans indtil videre
Sengeløse/Flemming – udsendt referat – faste læger sættes på dagsordenen til næste møde
Torstorp/Inge J. – udsendt referat fra møde 7/3 – valgt 2 nye medlemmer
18. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
 Seniorrådets indhold på standen på Frivillighedsdagene
 Emner til Frivillighedskonferencen
 Ændrede vedtægter for Seniorrådet
19. Eventuelt
Spørgsmål til Ulla Callesen inden næste møde:
 Hvordan hjælpes de borgere, der ikke har penge til at betale halvdelen af udgiften til
en el-scooter?
 Vedr. LIS – sagsfremstillingen:
”Borgere, der er visiteret til personlig pleje, og som vælger en privat leverandør, er
generelt mere plejekrævende end borgere, der vælger Den Kommunale Hjemmepleje”
Hvordan kan det være? Hvordan måles det?
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