Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

3. september 2020

Seniorrådsmøde 31. august 2020
Tidspunkt: kl. 8.00-8.30 (evt. høringssvar) 8.30 – 11.30 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: B205
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand

Afbud
Hans Behrendt

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

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

Godkendelse af dagsorden
Inge afleverede sin skriftlige udmeldelse af Seniorrådet til hhv. formanden og administrationen og forlod mødet.
Seniorrådet besluttede at fortsætte mødet og drøfte på et mandagsmøde, hvordan Seniorrådet efterfølgende skal køre. Helle sender vedtægter til Seniorrådet efter mødet.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 10. august 2020
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 28. september 2020
Flemming blev valgt.

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 9.45-10.30)
Inges udtræden blev kort drøftet. Seniorrådet skal sørge for at formalia er på plads bl.a.
mht. næstformand.
På torsdag 3/9 er der 1. behandling af budgettet – høringsmaterialet.
Der sendes høringsbrev til Seniorrådet den 4.9.2020 med frist den 24.9.2020 for aflevering
af høringssvar.
Hvis der er behov for at Ulla gennemgår budgetforslaget kan det koordineres med Helle.
Dialogmøde om budget afholdes som sidste år.
Ulla deltager måske ikke i næste Seniorrådsmøde 28/9. Hun sender en anden.
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
Udvalgssager septembermødet:
• Høringssvar på Ny praksisplan (alment praktiserende læger).
• Projekt ”et samlet patientoverblik” præsenteres – nationalt projekt
• Driftsmæssige konsekvenser i forhold til Covid
• Status med arbejdet med forenkling
• Ledelsesinformation(LIS)
• Projekt ”Brandsikker kommune” – tilbyder brandgennemgang i ældreboliger
• 2. budgetopfølgning
• Ny kvalitetsstandard om snerydning
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Ingen høringssvar.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
170737-20

Sagsnr.
19/18095

Spørgsmål til Ulla:
Ingen spørgsmål til Ulla.
5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 2/9-20
4.Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 08.06.2020
M – Referat Seniorrådsmøde 15.06.2020
M – Tilsyn i ældreplejen 2020
Primært vil tilsynene i år være administrative.
Halvdelen af tilsynene forventes udført i første halvdel af 2021.
Seniorrådet har ingen kommentarer.

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3A – Budgetbemærkninger 2021-2024
Justeres efter et forlig.
Seniorrådet har ingen kommentarer.
4A – Snerydning
Budgettet er ikke justeret – ny kvalitetsstandard til oktober. Driftsbyen er leverandør.
Seniorrådet er glad for at se at snerydning kommer flere borgere til gode.
5I - Ny kvalitetsstandard for overvågning og borgerstyret personlig assistance
Seniorrådet har ingen kommentarer.
6I - Indførsel af vederlagsfri socialtandpleje
Gælder både unge og ældre.
Seniorrådet har ingen kommentarer.
6.

Opfølgning på borgmestermøde, herunder synlig ledelse, klagegang, budget 2021
mv. v/Steen
Drøftede plejecentersituationen. Seniorrådet blev bedt om at gøre opmærksom på, hvis de
har kendskab til borgere der har udfordringer, så vi undgår tilfælde som i TV-udsendelsen.
Drøftede Seniorrådets økonomi.
Flemming spurgte ind til kommunens totale økonomi på baggrund af Corona-krisen – om
der kommer besparelser på ældre- og sundhedsområdet? Dette blev der svaret benægtende på.
Ledelse og synlig ledelse. Kommunen arbejder med nærværende og synlig ledelse.

7.

Meddelelser fra formanden
a) Opfølgning Rejsegilde på Gartnergården den 18/8
God rundvisning, glade for Seniorrådets tilstedeværelse.
b) Frivillighedsdagene 28/8 og 5/9 - er aflyst
c) Dialogmøde med ny direktør den 7/9
Der er tale om et ganske kort møde med velkomst af ny direktør. Steen, Dorthe,
Flemming og Hans-Henrik deltager i mødet.
d) Formandens kvartalsmøde med UC den 11/9
Uformel drøftelse, herunder bl.a. inddragelse af pårørende i tilsyn på plejecentrene,
ansvarsfordeling på plejecentrene.
e) Dialogmøde om budget 2021 16/9. Der skal bruges 2 bordformænd
Dorthe og Steen valgt til bordformænd. Flemming og Hans-Henrik deltager også.
f)

Formandskursus i Århus den 23/9 - Steen deltager

g) FN-dag Kulturcentret 1/10 - Aflyst
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8.

Borgermøder
a) Flextrafik og hjælpemidler, program og markedsføringsplan
Pt. 10 tilmeldte, Steen får en annonce i avisen i næste uge. Sender ud til mailinglisten
b) Hospice, program og markedsføringsplan
Steen og Flemming overtager efter Inge.

9.

Henvendelse til DÆ om overbygning på SOSU-uddannelse vedr. Demens
Steen vil gerne have lidt mere info inden han går videre til DÆ.
Skal være relevant uddannelse til SOSU-elever, men Seniorråd mener der er nok opmærksom omkring det, så de går ikke videre med punktet.

10. Regnskab og budget 2021
a) Godkendelse af regnskab
Flemming har ikke modtaget tal fra økonomiafdelingen.
b) Diskussion om budget 2021
Flemming har tidligere sendt forslag frem med budget 2021. Nu skal kontingent til DÆ
medtages. Drøfter på et mandagsmøde.
11. Orientering fra BPR:
o Baldersbo – Dorthe overtager efter Inge. Dorthe giver Ulla Dedenroth besked.
o Birkehøj – møde på torsdag, men aflyst. Hans-Henrik hører Jette Elleby om årsagen
o Henriksdal – 22/9 – kerneværdier drøftes
o Sengeløse – møde i morgen. Nyt fra køkken, mangler pårørende til BPR.
o Torstorp – møde 20/8 – Flemming sender referat
12. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet – møde 9/9. Flemming sender dagsorden ud. Inge udtrådt. Rådet kører
videre med Flemming og Dorthe.
b. Trafiksikkerhedsudvalg – intet nyt. Steen sender info til udvalget.
c. Forretningsudvalg: Flemming træder ind i stedet for Inge. Der er dermed ikke nogen næstformand i Seniorrådet.
d. Ad hoc udvalg: ikke noget pt.
e. Brugerråd Pensionisternes Hus: Hans-Henrik træder ind i stedet for Inge. Steen giver Hanne besked om ændring.
13. Årsplan for resten af 2020
Gennemgås på mandagsmøde.
14. Høringssvar
Ingen høringssvar.
15. Eventuelt
Intet
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