Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

10. februar 2020

Seniorrådsmøde 3. februar 2020
Tidspunkt: kl. 8.00-9.00 (evt. høringssvar) 9.00 – 13.00 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: A196
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand– ordstyrer

Afbud
Hans-Henrik Jacobsen

Øvrige deltagere
Ulla Callesen
(9.30-10.30)
Helle Petersen (referent)

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 13. januar 2020
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 2. marts 2020
Hans-Henrik valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.9.30-10.30)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
Marts-mødet:
• Tilsyn
• Sag om input til praksisplanen
• Årsberetning på utilsigtede hændelser
• Pårørendepolitik med efterfølgende høring
• Implementering af besparelser ifm. uvisiteret træning på Espens Vænge
• Plan for det specialiserede voksenområde
• Opsigelse af samarbejdsaftale – ”Samarbejde på dit sprog”
• Årsberetning magtanvendelsers + ny lovning pr 1/1-2020
• Bevillingssag motion og fællesskab på recept
• TreHuSe -opgaveflytning medicinopgaven
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Spørgsmål til Ulla:
1. Hvor store er ventelister til plejeboliger og plejecentre?
Vi har fortsat ikke valide data, men arbejder fortsat på det, så der forventeligt er flere
aktivitetsdata til 1. budgetopfølgning.
Ulla ville gerne lave en aftale med SR om, at administrationen ikke kontinuerligt laver
analyser til Seniorrådet, da det tager tid fra andre opgaver. Ledelsesinformationen vil
være klar til foråret. Dette er der enighed om.
Ydermere vil administrationen altid orientere politisk, hvis der er aktiviteter der rykker
sig, eller hvis servicemål ikke kan holdes.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
28048-20

Sagsnr.
19/18095

Venteliste på plejebolig
Skærmet plejebolig:
2 på den generelle venteliste (ældste fra 5/11-19).
3 på den specifikke (ældste fra 12.02.18)
Somatisk plejebolig:
1 på den generelle venteliste ((15.01.2020 – har haft et tilbud, men har takket nej)
11 på den specifikke venteliste (ældste fra 19.05.17)
Dorthe spurgte om der er kommet skærpede krav til at komme på venteliste?
Ulla svarede, at kriterierne ikke er strammet, men der er sket en præcisering om at
det er mest hensigtsmæssigt at komme hjem fra hospitalet og prøve at bo hjemme
med rehabilitering, så de kan træne i deres vante miljø, fremfor at flytte direkte på
plejecenter. De fleste ønsker at bo hjemme.
2. Hvor stort er det bloktilskud, kommunen modtager til Seniorrådets drift?
Ulla henviste til samme samtale ved seneste kvartalsmøde , idet det er en relativ stor
opgave at gå tilbage og finde bloktilskuddet til Seniorrådet. Samtidigt er det jf. vedtægterne for Seniorrådet præciseret, at der årligt ved budgetvedtagelsen besluttes,
hvilket Seniorrådets budget.
Inge indskød, at det var for at sikre at der fremadrettet blev afsat beløb til 9 medlemmer. Der er altid forlods et valg ca. 1 års tid før en politisk sag om rammer og budget,
som kan håndtere den problemstilling.
Inge fortsatte, at Seniorrådet tidligere har markeret at de er trængt på økonomien, og
af denne grund har trukket sig ud af Danske Ældreråd. Ulla forklarede, at Seniorrådet
tidligere er blevet beskåret af Byrådet på lige for med andre områder og at der i denne
forbindelse ligeledes blev indført ansættelsesstop m.m.
Dorthe foreslog at Seniorrådet måske kunne afholde borgermøder i samarbejde med
kommunen, så man spare udgifter til fx forplejning m.m.
5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 5/2-20
2.Temadrøftelse Ældre- og Sundhedsudvalget – februar 2020 – lukket sag
3. Temadrøftelse Ældre- og Sundhedsudvalget – februar 2020 – lukket sag

4.Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 02.12.2019
M – Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Henriksdal Plejecenter 2019
Seniorrådet mener, at der skal gøres mere for at få alle uddannet i Fællessprog III med en
dato for hvornår alle er uddannet.
Ulla svarede, at der gennem hele forløbet har været fokus på kompetenceudvikling. Der er
også igangsat en plan for at få de sidste medarbejdere igennem Fællessprog III-kurser.
Ydermere er der løbende kompetenceudvikling, bl.a. via introprogram for nye medarbejdere, sidemandsoplæring m.m., ligesom Fællessprog III også hele tiden udvikles.
Seniorrådet udarbejder høringssvar.
M – Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Birkehøj Plejecenter 2019
Ulla forklarede, at ”Besøgsplaner” er et sted i Cura, hvor man beskriver hvilke ydelser den
enkelte borger får.
M – Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen/Sygeplejen NORD

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

5.I – Takster venteliste ældreboliger
Det foreslås, at der ikke fremadrettet blive opkrævet gebyr for at stå på venteliste.
Ventelisten er fortsat en prioriteret venteliste og der er ingen grænse for hvor lang tid man
kan stå på ventelisten.
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Reglerne har ikke ændret sig – det er fortsat en behovsventeliste. Hvis man siger nej kommer man ikke sidst på listen!
6.I – Puljemidler til projekt på de skærmede enheder
Satspuljemidler – til og med 2022. Borgere med uhensigtsmæssig adfærd. Kompetenceudvikling til medarbejderne.
7.Meddelelser til og fra administrationen – Lukket sag
6.

Økonomi
a) Regnskab 2019. Hvad er det endelige resultat?
Flemming har udsendt regnskab. Regnskabet er ikke godkendt eller revideret endnu.
b) Regnskab 2020. Skal holdes ajour som et almindeligt husholdningsregnskab?
Inge foreslog et mere simpelt regnskab med indtægter og udgifter.
Flemming svarede, at det er det som Flemming har sendt ud de sidste måneder i
2019.
Regnskab fortsætter som i 2019 med løbende opfølgning på disponerede udgifter.
c) Budget 2020, herunder budget for de vedtagne borgermøder
Flemming har lavet et udkast hvor eksterne møder og borgermøder medtaget.
Inge foreslog, at ved store ture kunne Seniorrådet søge om støtte, så alle kan komme
afsted.
Seniorrådet besluttede at søge om tilskud til kurser m.m., hvis det er udover det der
er besluttet i budgettet.

7.

Gennemgang af kalender, herunder diverse møder
Steen har sendt en kalender ud til Seniorrådet
a) Møde i Regionsældrerådet 5/2 kl. 10 – afbud fra Steen
b) Steen Møde med Nanna 6/2 i lokale A286 om SeniorNyt
c) Møde om evaluering af julefest 6/2 – Mødet er aflyst. Seniorrådets punkter tages
med til næste planlægningsmøde.
d) Møde med Faarbæk om ventelister 7/2 kl. 10 i Pensionisternes Hus
e) Møde med Ældre Sagen 13/2 kl. 10 i Pensionisternes Hus
f) Møde med Danske Ældreråd 24/2 – Steen deltager
g) Møde med Integrationsråd 26/2 kl. 17.00 på rådhuset
h) Invitation til Borgermøde om sundhed 27/2 kl. 16-19 – Steen, Dorthe deltager

8.

Meddelelser fra formanden
a) Orientering om temamøde om kvalitetsstandarder 30/1
Handicaprådet havde inviteret og en del politikere deltog. Kun formanden deltog
pga. pladsmangel. Kvalitetsstandarderne ikke så borgervenlige sprogmæssigt som
Sundheds- og Omsorgscentrets.
b) Orientering om Byrådets oplysningspligt om beslutninger ved lukkede sager
Seniorrådet fundet ud af at kommunen følger ankestyrelsens afgørelse.
Fagudvalgene er ikke forpligtet til at oplyse afgørelser, da deres møder er lukkede
møder.
c) Det Radikale Venstre om en politik for velværdsteknologi
Det er besluttet på Byrådsmødet 28/1, at man ikke ønsker en politik på dette område, da man er tilfredse med velfærdsstrategien. Seniorrådet taget til efterretning.

9.

Høringssvar
a) Forslag:
Formanden sender sager til høring til rådets medlemmer, når de er offentliggjort på
kommunens hjemmeside, senest torsdag aften. Alle rådsmedlemmer svarer tilbage,
om de mener der skal udarbejdes høringssvar. Udkast til høringssvar skal rundsendes
senest søndag aften. Høringssvarene færdiggøres på seniorrådsmøderne med Helle
som sekretær.
Dette blev vedtaget af Seniorrådet.
b) Skal vi udpege særlige ansvarsområder til hvert enkelt rådsmedlem?
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Drøftes på et mandagsmøde.
10. Ny hjemmeside og postkasse.
Har vi forslag til forbedringer? Nyhedsbreve til foreninger og kommunikation.
Gennemgang af hjemmesiden:
Seniorrådet har følgende ønsker:
• Nyt foto – mere aktivitet ikke så plejecenteragtigt
• Links til dagsordener og referater
• Links til SeniorNyt
• Nyt afsnit med ”Høringssvar”
Seniorrådet besluttet at bruge kommunens hjemmeside og ikke etablere en egen hjemmeside. Dette meddeler Helle til Kommunikationscentret.
Seniorrådets -e-postkasse:
Steen har haft kontakt til Brian fra Kommunikationscentret.
Steen opretter nu en G-mail til brug for Seniorrådshenvendelser. Helle meddeler Brian at
han ikke skal gå videre med sagen.
Der kommer notits i Senior Nyt og på hjemmesiden.
11. Organisering af arbejdet med borgermøder.
Emne, formål, hvor, hvornår: Vi har vedtaget 3 borgermøder:
Med foreninger (Dorthe & Steen),
Flextrafik og hjælpemidler (Flemming & Hans-Henrik),
Hospice (Inge).
Steen bad om datoer til ovenstående 3 borgermøder inden onsdag, så de kan komme i
næste nr. af Senior Nyt.
12. Sager til videre behandling
• Plejecentrenes medicinhåndtering
• Gennemgang af forretningsorden og ny hjemmeside på OH, evt. i festsalen i Pensionisternes Hus.
13. Orientering fra BPR:
o Baldersbo – ikke været møde siden sidste Seniorråds-møde
o Birkehøj o Henriksdal – møde 17/2 - tilsynsrapport
o Sengeløse – møde 4/2 –
o Torstorp – møde 12/2 - tilsynsrapport
14. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet. – møde 26. februar i pensionisternes hus
b. Trafiksikkerhedsudvalg - møde 23/4
c. Forretningsudvalg: udsendt referat
d. Ad hoc udvalg:
Julefest for pensionister – Dorthe har sendt punkter til borgerservice – de tages
med på planlægningsmødet til dette års julefest. Borgerservice sender altid korrespondance til formanden.
FN-dagen Der er forslag til nyt koncept der er mere dialogbaseret, stande der præsenterer temaer der omhandler ældre, måske i TIK-hallerne. Gratis entre, selv
købe i café.
Møde igen 10/2.
e. Brugerråd Pensionisternes Hus: - møde 25/3. kl. 14, hvor der vælges til styregruppen. Hanne på valg.
15. Eventuelt
Intet.
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