Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

30. 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
Hans Behrendt

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
Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 31. august 2020
Referatet blev godkendt

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 2. november 2020
Dorthe blev valgt.

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)
-kriterier §79
-pårørendeinvolvering i tilsyn
-LIS
-status på arbejdet med forenkling
-økonomiopfølgning
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Ingen høringssvar
Spørgsmål til Ulla:
a) Kan du orientere os om corona-situationen i almindelighed og specielt på plejecentrene?
Højt smittetryk i kommunen. I weekenden 132 pr. 100.000. Rød kommune hvis tallet
er over 20. Bredt i kommunen er smitten. Man kan ikke se en etnisk udfordring, men
store højtideligheder/fester kan smitte mange. Det er pt børn og unge der smittes.
Der er ingen smittede borgere på plejecentre og i hjemmepleje. En medarbejder på et
plejecenter er smittet. Medarbejderne testes hver 14. dage, når man er rød kommune
- ingen positive. Tester personalet selv. Følger alle retningslinjer som altid.
Reduceret i besøg på plejecentre.
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.
I forbindelse med genbevilling er der ikke et krav om brug af elektronisk tro- og love
erklæring. Alle ansøgninger om genbevilling behandles efter reglerne for tro og love.
Man arbejder på at få den elektroniske løsning.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
191548-20

Sagsnr.
19/18095

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.
Hjemmesiden er opdateret i uge 39. Der arbejdes på at få link til Senior Nyt.
d) Er der ansat en pårørendekonsulent? I så fald hvem er det? Vi har intet hørt.
Stillingen bliver slået op i løbet af et par uger. Opslaget gives til Seniorrådet når slået
op. Ansættelse pr. 1/1-21 er fortsat planen. Der er tale om en deltidsansættelse.
e) Der har været tale om at etablere kurser for pårørende. Hvor langt er man kommet?
”Lær at tackle hverdagen som pårørende” er et kursusforløb som konsulenten skal
starte op. Indholdet gennemgås.
f)

Hvor langt er man kommet med udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder for snerydning, jf. referat fra ÆSU?
Er på ÆSU denne måned.

g) Hvilke ændringer i kvalitetsstandarderne kan der forudses som følge af de kommende
budgetforlig?
Når budgetforliget kendes, gennemgås kvalitetsstandarderne hvor der er ændringer i
serviceniveauet og kvalitetsstandarderne rettes til efter dette.
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?
Administrationen har lagt forslag frem til mulige effektiviseringer, herunder også omlægning af valg til Seniorrådet. Forslaget er politisk sendt i høring.
Det oplyses, at administrationen udarbejder et stort katalog, hvorefter politikerne prioriterer hvilke forslag der skal indarbejdes og hvilke der der skal i høring og også hvad
der skal udgå.
Steen spurgte til Seniorrådets eget budget. Kan Seniorrådet komme med et bud på et beløb
til næste års budget? Det er altid muligt at afgive høringssvar herpå.
Opfordrede til at sende forslag til budget med høringssvar til kommunens budget næste år,
idet der i år er mindreforbrug, som kan søges overført til 2021.
Steen spurgte om der kunne laves en temaaften i samarbejde med administrationen i foråret
2021 med overskriften ”En værdig død”, hvor hospice og palliativ pleje var en del af temaet. I
stedet for den annoncerede temaften den 24. november. Dette svarede Ulla bekræftende på,
dog med titlen ”værdig død”, som rummer mere bredde end palliation gør.
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
Udskydelse af opgaver. Fastholdelse i stillinger, mindre sygefravær
Seniorrådet har ingen kommentarer.
M – Orientering om supplerende bemærkninger til ny praksisplan
Steen tager fat i regionsældrerådet omkring høringssvar
M – Brandsikker bolig
Borgere tilbydes gennemgang af boligen.
Seniorrådet har ingen kommentarer.
M – Samarbejdsaftale om rygestop i Region Hovedstaden
Seniorrådet har ingen kommentarer.
M – aftale om Region Hovedstadens rådgivning af kommunerne på forebyggelsesområdet
Seniorrådet har ingen kommentarer.

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar
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4A - Den frivilligbaserede tandklinik, Børsterne og Socialtandpleje
Udvider til den brede målgruppe.
Seniorrådet tager til efterretning.
5I - Snerydning - ændring i kvalitetsstandard
Kvalitetsstandarderne er bygget op om FSIII-sprog. ”Væsentlige begrænsninger”. Dialog
med visitator er den væsentlige. Totale begrænsninger og en P3-pakke dag og aften giver
ret til snerydning. Individuelle vurderinger ligger altid til grund for beslutning.
Seniorrådet tager til efterretning.
6.

Regnskab og budget
Flemming gennemgik kort det udsendte regnskab.
Der indkøbes mikrobølgeovn til Pensionisternes Hus – til brug ved prøvespisning i Kostrådet.
Budgettet afventer Ulla.

7.

Meddelelser fra formanden
a) Hans-Henrik Berg Jacobsen er udnævnt til ny næstformand
b) DÆ’s temadag den 20/10, bl.a. om tilrettelæggelse af ældrerådsvalg – Steen
har fået lovning på 2-3 pladser
c) Referat fra formandskurset i Århus 23/9 – Steen refererede fra kurset. Evt.
skifte domæne til et EU i stedet for Gmail. Drøfte de enkeltes forventninger og
hvad der driver medlemmerne på et mandagsmøde.
d) Afgivet høringssvar til budget på følgende:
ØU01 – Ophør af afholdelse af fremmødevalg til Seniorråd
AMU01 – Brug af espens Vænge til borgere med hjerneskade
ÆSU01 – Ændret kompetencekrav til personalet i forbindelse med levering af
rengøringspakker i hjemmeplejen
ÆSU10 – Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel ophører
ÆSU12 – Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende

8.

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

Emner:
• Borgermøde om flextrafik, - Dorthe og Hans-Henrik
• Udskydelse af borgermødet om Hospice - Steen
• Valgprocedure - Steen
• Covid-19 - Flemming
• Budget 2021-24 - Steen
9.

Evaluering af temamøde den 17/9 om Flextrafik
Alt fungerede perfekt i Byrådssalen, bortset fra et kamera midt i salen der ikke kunne hæves. Det var dog lidt problematisk at mikrofoner ikke kunne anvendes, da teleslyngen så
heller ikke fungerede.
Steen sender oplæg fra oplægsholdere ud til deltagerne.
God spørgelyst

10. Temamøde om hospice 24/11
Udskydes til sidst på foråret 2021 og under temaet ”Værdig død” (palliativ pleje og hospice)
borgermøde i samarbejde med administrationen. Steen kontakter de tilmeldte.
11. Tilrettelæggelse af mandagsmøder, indhold og form.
Fx en diskussion om BPRs rolle og funktion
• Større emner
• interesser/forventninger
• kulturelt
12. Orientering fra BPR:
o Baldersbo – aflysning af møde i næste uge

3

o
o
o
o

Birkehøj – aflyst indtil nu – mangler deltagere
Henriksdal – udsat møde
Sengeløse – ikke modtaget referat, mangler pårørende
Torstorp – møde 28/8 har sendt referat rundt. Udtalelser om maden der skal tages
op i kostrådet.

13. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet –
b. Trafiksikkerhedsudvalg – ikke sket noget
c. Forretningsudvalg: Består nu af Steen og Hans-Henrik
d. Ad hoc udvalg: ikke hørt noget om afholdelse af julefrokost
e. Brugerråd Pensionisternes Hus: Hans-Henrik til møde i torsdags – generalforsamling.
Parkeringsforhold – 9 p-pladser bruges af andre. 2 beboerforeninger. Hanne undersøger om man kan få P-tilladelser og alliere sig med P-vagter på rådhuset.
Bestyrelsen: Hanne formand, kasserer Margit, beboer Lise, Hans-Henrik
14. Opdateret af årshjul
- SR tilmelder sig temadag i Vingsted i stedet for temadag 24/11. Steen tilmelder alle 4.
- Temadag om hospice 24/11 aflyses. Helle aflyser lokale og borgmesteren.
- Julefrokost 7/12, kl. 12 hos Dorthe
15. Høringssvar
Ingen høringssvar.
16. Eventuelt
Intet.
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