FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 2.11.2015 kl. 09:15 - 12:30 i lokale F2 på Rådhuset

MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due - afbud
Næstformand: Hanne Vedersø
Rigmor Nielsen
Vibeke Davids Hansen
Erik Nielsen

Christian Heiberg
Ole Klenke
Bent Jakobsen
Jimmy Sarvad

Referat
1.

Orientering fra Kommunen
v/ afdelingsleder Pia Winther 9.15 - 10.00
Frederikssund Kommune har fået del i satspuljen på 5,8 mio.kr., der er
afsat til at styrke de gode oplevelser i forbindelse med måltidet, så
ældre som modtager madservice i eget hjem, i endnu højere grad kan
se frem til dagens måltider som en positiv og stimulerende oplevelse, til
gavn for både appetitten og livskvaliteten. Der var i alt ansøgninger fra
61 kommuner, hvoraf de 12 kommuner er tilkendt puljemidler.
Frederikssund Kommune har sendt 2 ansøgninger til ordningen og blev
tildelt midler til det ene projekt, "Udvikling af bedre rammer for det gode
måltid for ældre".
Puljen skal primært bruges til at indgå samarbejde med frivillige
foreninger om etablering af spisevenner og spiseklubber. Borgerne
tilbydes besøg af en diætist i starten og slutningen af forløbet ift. at
understøtte indsatsen.
Pia Winther sender projektbeskrivelsen til Hanne, som bringer sagen op i
Ældre Sagens koordinationsudvalg.
Der ændres ikke ved den allerede eksisterende middagsklub på Nordhøj.
Den benyttes i dag af 16 borgere og 9 frivillige, der afholder
middagsklub hver 14. dag.
Rigmor mener, at den tidligere middagsklub på De Tre Ege holder til på
Lejervej i Jægerspris. Rigmor finder og videregiver kontaktoplysninger til
Pia Winther.
For at sikre det fortsatte samarbejde efter frivillighedskoordinatorernes
ophør, afholdes møde med de frivillige organisationer om det fortsatte
arbejde omkring demensvenner, vågetjeneste og nuværende
middagsklub.
Det Danske Madhus foretager den årlige tilfredshedsundersøgelse, i
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nærmeste fremtid. Der udsendes spørgeskemaer til hjemmeboende
borgere, som er tilknyttet Det Danske Madhus.
Kontrakten og leveringsaftale med MAD til hver DAG skal fornyes i 2016.
Sagen kommer på Velfærdsudvalgets møde.
På baggrund af budgetvedtagelsen, skal der i 2017 reduceres i tilskuddet
til de brugerstyrede centre, og i den forbindelse genoptages og udvides
den tidligere analyse af de brugerstyrede centre. Der vil bl.a. blive kigget
på principper for brugerbetaling, årsregnskaber, optællings skabeloner
m.m. Ældrerådet vil gerne involveres i processen.
Den tværfaglige stab er generelt med til at understøtte driften i Ældre
og Sundhed. B. la. er diætist- og hygiejne-indsatserne godt i gang, og
der er fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i plejen, da der
kommer flere komplekse borgerforløb.
I forlængelse af budgetvedtagelsen ansættes en
sundhedsfagligkonsulent, der skal varetage særlige indsatser med
henblik på at nedbringe den kommunale medfinansiering.
2.

Godkendelse af dagsorden og referater fra den 5.10.15
Godkendt, med følgende ændring til dagsorden Pkt. 7 Orientering fra
Sundhedsudvalg og Velfærdsudvalg behandles under pkt. 5 Sager til
høring.

3.

Orientering fra formanden
Jimmy, Rigmor, Christian og Hanne deltager på Danske Ældreråds
temadag om "Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje" den 16.
november 2015.
For at lette høringsproceduren har administrationen foreslået
Ældrerådet, at ændre mødedagen fra mandag til fredag. Ældrerådet
besluttede at fastholde mandag som mødedag med de udfordringer, det
giver i forhold til høringsfrister.
Der udarbejdes en skabelon til høringssvar, som medsendes, når
dagsordnerne til Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget sendes til
Ældrerådet.

4.

Økonomi
For at opnå en besparelse ændres betaling af Ældrerådet hjemmeside fra
kvartalsvis til årlig opkrævning.
Køresedler afleveres senest den 30. november 2015.

5.

Sager til høring
Hanne gennemgik det fremsendte høringssvar til Sundhedsudvalget.
Høringssvar se bilag.
Ældrerådet gennemgik og drøftede samtlige sager på Velfærdsudvalgets
dagsorden til den 5. november. Hanne udarbejder et samlet høringssvar,
som medsendes referatet.
Der er modtaget høringsmateriale vedr. kvalitetstandarderne for 2016.
Sagen blev drøftet, og der fremsendes høringssvar. Se bilag.
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6.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Rigmor og Christian har været til møde i smagspanelet Mad til hver DAG,
hvor der var fokus på diætmad.
Vibeke deltog på Byrådsmøde den 7. oktober 2015, hvor
andenbehandling af forslag til budget 2016 fandt sted.
Erik og Jimmy deltog på ekstraordinært bestyrelsesmøde med
Hornsherred almennyttige Boligselskab og Slangerup Boligselskab vedr.
fusionering af de to boligselskaber.
Derudover har Erik været til afdelingsmøde i Hornsherred almennyttige
Boligselskab - Nordmandsvænget.
Repræsentanter for Ældrerådet deltog på møde om information til ældre
på kommunens hjemmeside. Ældrerådet besluttede at gennemgå
Kommunens hjemmeside en gang årligt. På næste Ældrerådsmøde
fastlægges fordeling af hjemmesidens områder.
Hanne har deltaget på møder mellem Danske Ældreråd og
Sundhedsordførerne på Christiansborg, hvor bl.a. satspuljemidler blev
drøftet.
Der har været afholdt 2 møder i Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvor
Hanne deltog.
Hanne har været til beboermøde på De Tre Ege.

7.

Orientering fra fagudvalg
Fritidsudvalget
Ældrerådet drøftede regler for anvisning af lokaler og udendørsanlæg jf.
Folkeoplysningsloven. Der er fremsendt uddrag af Folkeoplysningsloven
til Ældrerådet, som viderebringer information til Ældre Sagen og Danske
Seniorer.
Teknisk Udvalg
Orientering fra Christian.
• Sag nr. 201 Analyse af Flextur
Analyse af Flextur i Frederikssund Kommune (jan - aug 2015)

•

Sag nr. 202 Beslutning vedr. ny takst for Flextur
Christian gennemgik høringssvar, som efterfølgende er sendt til
Teknisk Afdeling. Høringssvar medsendes referatet.

Trafikplan for 2016 - 2025 er i høring frem til fredag den 6. november
2016.
Uddannelsesudvalget
Intet.
Vækstudvalget
Intet.
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8.

Næste møde
Mandag den 30. november 2015, på rådhuset mødelokale F2, med
efterfølgende julefrokost hos Cafe SIK Kongensgade 43 A, Slangerup.

9.

Eventuelt
Mødekalender for 2016 opdateres og udsendes.
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