Dagsorden
Sundheds- og Omsorgscentret

24. september 2020

Seniorrådsmøde 28. september 2020
Tidspunkt: kl. 8.00-8.30 (evt. høringssvar) 8.30 – 11.30 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B205
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (9.45-10.30)
Helle Petersen (referent)

Flemming Djurnø, kasserer – ordstyrer
Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra mødet 31. august 2020

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 2. november 2020

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen(kl. 9.45-10.30)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Spørgsmål til Ulla:
a) Kan du orientere os om corona-situationen i almindelighed og specielt på plejecentrene?
b) Vi har før drøftet kommunens politik omkring tro og love-erklæringer. Vi hørte på sidste borgermøde, at de blev brugt. Vi kan dog ikke finde dem på hjemmesiden. Hvordan tænker man at anvende dem i forhold til borgerne? Nogle kommuner anvender
elektroniske formularer hvor man underskriver med sit NEMID.
c) Opdatering af hjemmesiden. Hvornår bliver hjemmesiden opdateret med rådsmedlemmernes korrekte kontaktdata? Er det muligt at etablere links fra hjemmesiden til de
elektroniske udgaver af Senior Nyt? Vi har før spurgt om dette.
d) Er der ansat en pårørendekonsulent? I så fald hvem er det? Vi har intet hørt.
e) Der har været tale om at etablere kurser for pårørende. Hvor langt er man kommet?
f) Hvor langt er man kommet med udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder for snerydning, jf referat fra ÆSU?
g) Hvilke ændringer i kvalitetsstandarderne kan der forudses som følge af de kommende
budgetforlig?
h) Hvad er begrundelsen for at afskaffe fremmødevalg og dermed minimere Seniorrådets
demokratiske mandat, når kommunen kompenseres for udgifterne ved ældrerådsvalg
via bloktilskuddet fra staten?

5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 30/9-20
4.Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 10.08.2020
M – Coronapandemiens betydning for udvikling og drift på ældre- og sundhedsområdet
M – Orientering om supplerende bemærkninger til ny praksisplan
M – Brandsikker bolig
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
178892-20

Sagsnr.
19/18095

M – Samarbejdsaftale om rygestop i Region Hovedstaden
M – aftale om Region Hovedstadens rådgivning af kommunerne på forebyggelsesområdet

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

4A - Den frivilligbaserede tandklinik, Børsterne og Socialtandpleje
5I - Snerydning - ændring i kvalitetsstandard
6.

Regnskab og budget

7.

Meddelelser fra formanden
a) DÆ’s temadag den 20/10, bl.a. om tilrettelæggelse af ældrerådsvalg
b) Referat fra formandskurset i Århus 23/9

8.

Indhold til Senior Nyt.
Næste deadline 21/10. Næste mandagsmøde 19/10. Indholdet skal altså diskuteres i dag

9.

Evaluering af temamøde den 17/9

10. Temamøde om hospice 24/11
11. Tilrettelæggelse af mandagsmøder, indhold og form.
Fx en diskussion om BPRs rolle og funktion
12. Orientering fra BPR:
o Baldersbo –
o Birkehøj –
o Henriksdal –
o Sengeløse –
o Torstorp –
13. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet –
b. Trafiksikkerhedsudvalg –
c. Forretningsudvalg:
d. Ad hoc udvalg:
e. Brugerråd Pensionisternes Hus:
14. Opdateret af årshjul
15. Høringssvar
16. Eventuelt
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