FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 2.02.2015 kl. 09:15 - 12:30 i lokale F2 på Rådhuset

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

Christian Heiberg
Ole Klenke
Bent Jakobsen
Jimmy Sarvad

Referat
1.

Orientering fra kommunen
v/ Sundhedschef Birte Sonnenborg Grothe kl.9.15 - 10.00
• Ældreboliger Skibby
En analyse viser, at der er behov for ældreboliger i Skibby, men
at der ikke er efterspørgsel på ældreboligerne ved Nordhøj. Der
er modtaget henvendelse fra interesseret køber til ejendommen,
men der er endnu ikke truffet nogen afgørelse i sagen.
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•

Fællemøde med Velfærdsudvalget
Der er planlagt fællesmøder mellem Ældrerådet og
Velfærdsudvalget den 16. april og 10. september. Tidsplan og
dagsordner følger.

•

Klippekort til ekstra hjemmehjælp
Der er ansøgningsfrist til puljen "Klippekort til ekstra
hjemmehjælp" den 18. februar. På Velfærdsudvalgsmødet den
5. februar skal udvalget tage stilling til hvilken målgruppe, der
skal tilbydes et klippekort. Udvalget ser frem til Ældrerådets
høringssvar.

•

Invitation til indvielse
Invitation til indvielse af rehabiliteringsafdelingen fredag den 6.
februar 2015 kl. 13.30, blev omdelt.

•

Organisationsændring Ældre og Sundhed
Der forestår en organisationsændring i Ældre og Sundhed.
Formålet er at understøtte det nære sundhedsvæsen, hindre
indlæggelser og genindlæggelser og for at optimerer
implementeringen af fælles initiativer såsom et
sammenhængende borgerforløb mellem hospital, almen praksis
og kommunen.
Ved kommunesammenlægningen i 2007 var det
hensigtsmæssigt, at funktionsopdele organiseringen. Der var
behov for faglige fællesskaber, hvor de enkelte specialer kunne
udvikles. Funktionsopdelingen betyder, at det tværfaglige
samarbejde mellem sygeplejen, hjemmeplejen, træning,

rehabilitering og daghjem er vanskeliggjort. Derfor foreslås, at
hele området for de hjemmeboende omorganiseres.
Den nuværende hjemmepleje samles til et ledelsesområde og
betegnes herefter som døgnplejen. Døgnplejen kommer også til
at omfatte grundlæggende sygepleje og hverdagsrehabilitering.
Døgnplejen deles op i geografiske distrikter og der ansættes 5
nye distriktsleder.
Den specialiserede sygepleje samles i et område, der skal
varetage komplekse og specialiserede opgaver, herunder
sygeplejeklinikker, sårpleje, palliation m.m. Der etableres en
døgnbemandet akuttelefon, hvor borgere altid kan få kontakt til
sygeplejen.
Der er ikke indarbejdet besparelser på medarbejdersiden i den
nye organisering. Borgerne vil blive varslet i de tilfælde, hvor de
bliver væsentligt berørt af ændringerne.
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•

Plejetestamente
Hanne spurgte til anvendelsen af plejetestamenter i
Frederikssund Kommune. Ældrerådet ønsker at drøfte sagen på
møde med Velfærdsudvalget i april.

•

Elektronisk nøglesystem
Ved udbud af elektronisk nøglesystem skal der tage højde for
digitaliseringsproblematikken. Udbuddet er derfor ikke
effektueret endnu.

•

Brugertilfredshedsundersøgelse
Spørgeskemaer er udsendt, og resultatet af undersøgelsen
forventes at foreligger i maj måned.

Ny høringsprocedure
v/ Udviklingskonsulent Margit Wendelboe Petersen kl. 10.00 - 10.30
Administrationen ønsker at smidiggøre høringsprocessen. Derfor vil der
på de næste udvalgsmøder i Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget
være en sag om ændring af høringsprocessen for Ældrerådet og
Handicaprådet.
Ønsket er, at sagerne skal sendes til høring i rådene, inden de foreligges
udvalgene, således at høringssvar kan indarbejdes i sagsfremstillingen.
Ved hastesager, kan det kræve en formandsbeslutning eller et
ekstraordinært Ældrerådsmøde alt efter, hvad Ældrerådet beslutter.
Hvis høringsprocessen ændres, ønsker Ældrerådet høringsmaterialet
fremsendt, så hurtigt i forløbet som muligt.

3.

Godkendelse af dagsorden og referat fra 12.01.2015
Godkendt med bemærkning til pkt. 3, det er Regionsældrerådet, der har
indgivet høringssvar til Sundhedsaftaler 2015 - 2018. Pkt. 5 Næste
møde i Regionsældrerådet er ændret til den 11. marts 2015.

4.

Orientering fra formanden
v/ Lise Lotte Due
•

Pjecen om frivillighed blev omdelt.

•

Velfærdsudvalget inviterer til fællesmøder den 16. april og den
10. september. Mødetidspunkt oplyses senere. Emnet tages op
på næste Ældrerådsmøde.
Den 4. marts afholder Danske Ældreråd temadag med
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efterfølgende valg af bestyrelsesmedlem. Hanne genopstiller
som kandidat til bestyrelsen. Bent, Jimmy, Hanne og muligvis
Lise Lotte deltager.

5.

•

Der er modtaget brev fra politikker Astrid Krag, som efterlyser et
ældre oprør. Brevet medsendes referatet.

•

AD Media og arbejdsgruppen v. Lise Lotte, Hanne og Bent skal
have et telefonmøde den 10. februar kl. 10.00.

•

Lise Lotte planlægger et fællesmøde med Sundhedsudvalget
inden sommerferien, og til efteråret fællesmøder med
Fritidsudvalget og Teknisk Udvalg.

Økonomi
v/ Rigmor Nielsen
Tilskud for 2015, er modtaget.

6.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Hanne orienterede på bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd den 15.
januar om Folkebevægelsen mod ensomhed.
Hanne deltog i Forretningsudvalget møde den 16. januar.
Regions Ældrerådet har udpeget Hanne som repræsentant i
borgerinddragelsesudvalget vedr. den siddende transport. Udvalget har
afholdt møde, og Hanne vil gerne orienterer om indholdet, på et senere
Ældrerådsmøde.
Hanne deltog på konference, den 22. januar på Christiansborg om
værdighed i ældreplejen. Op mod 60 procent af danskerne frygter
alderdommen og en uværdig pleje. På baggrund af ny offentliggjort
undersøgelse forslår FOA, Ældre Sagen og Dansk sygeplejeråd, at
Danmark følger Norge og Sveriges eksempel og gør en værdig pleje til
et lovkrav.
Koordinationsudvalget under Folkebevægelsen mod ensomhed, hvor
Hanne er repræsentant, har afholdt møde den 29. januar. I uge 17 har
Danmarks Radio fokus på ensomhed. Ældre Sagen vil bringe emnet op
på Folkemødet på Bornholm, og det tilstræbes at oprette en hjemmeside
og benytte facebook i oplysningsøjemed.
Christian, Erik, Jimmy og Bent har deltaget i caféarrangementer i Skibby
og Frederikssund, om trafikplanlægning.
I forbindelse med projekt "Erindringsdans" deltog Christian i
afdansningsbal på Tolleruphøj.

7.
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Orientering fra fagudvalg
Velfærdsudvalget
Orientering fra Hanne - møde den 5. februar 2015.
• Sag nr. 14 Tilsyn med træning efter lov om social service
Træningsenheden i Frederikssund Kommune har modtaget
vurderingen "ingen bemærkninger". Det er tilsynets generelle
vurdering, at fysioterapeuter og ergoterapeuter i høj grad lever
op til den vedtagne kvalitetsstandard på området.

•

Sag nr. 15 Sagsbehandlingstid på træning efter lov om social
service

•

Sag nr. 17 Analyse af træningsenhedens fysiske rammer
I forbindelse med udvidelsen af antallet af plejeboliger på
Pedershave er muligheden for at samle træningen på de
eksisterende lokaliteter i Slangerup, Skibby og Frederikssund
blevet undersøgt. Der lægges vægt på, at udnyttelsesgraden af
de enkelte lokaler så vidt muligt er ens på de tre lokaliteter og at
spildtid undgås. Den fremtidige organisering skal så vidt muligt
tilgodese erhvervsaktive borgere ved at tilbyde træning i
yderperioderne. Løsningen skal være omkostningsneutral.

•

Sag nr. 18 Anlægsbevilling til etablering af plejeboliger på
Tolleruphøj
Der afgives anlægsbevilling på 0,4 mio.kr. til nærmere afklaring
af projektet om etablering af yderligere plejeboliger ved
Tolleruphøj.

•

Sag nr. 19 Klippekort til ekstra hjemmehjælp
Administrationen har fremsendt ansøgningsmaterialet og teksten
til dette dagsordenspunkt til Ældrerådet. Ældrerådets
bemærkninger vil foreligge på Velfærdsudvalgets møde den 5.
februar. Hanne udarbejder høringssvar.

Sundhedsudvalget
Orientering fra Ole og Jimmy
Fritidsudvalget
Orientering fra Vibeke og Ole
• Sag nr. 18 Ansøgning om støtte til etablering af handicaplift
Kulhuse Kultur- og Medborgerhus har fremsendt ansøgning om
tilskud til etablering af handicaplift til 1. salen i kulturhuset.
Udgift til etablering kr. 71.000.- kr. inkl. Moms og montering.
Teknisk Udvalg
Orientering fra Bent og Christian
• Sag nr. 25 Kollektiv trafik - Forslag til trafikbestilling 2016
Forslag til trafikbestilling 2016 sendes i offentlig høring frem til
den 25. marts 2015. Christian udarbejder udkast til høringssvar
til næste møde i Ældrerådet.
Uddannelsesudvalget
Intet.
Vækstudvalget
Intet.
8.

Sager til høring og orientering
Sag nr. 8 Rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Hospital- Vision,
faglighed og opholdstyper.
Sag nr. 10 Status for brug af ældrepuljen 2014
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Sag nr. 19 Klippekort til ekstra hjemmehjælp
Hanne udarbejder høringssvar, som medsendes referatet.
9.

Næste møde
Mandag den 2. marts kl. 9.15, mødelokale v. café - Solgården
Afbud fra Bent.

10.

Eventuelt
Fremtidige høringspunkter på dagsorden fremrykkes til pkt. efter
økonomi.
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