FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 4.05.2015 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 (afbud)

Christian Heiberg
Ole Klenke
Bent Jakobsen
Jimmy Sarvad

Referat
Hanne Vedersø deltog fra kl. 10.00 og Christian Heiberg fra kl. 10.30.
1.

Orientering fra kommunen
v/ afdelingsleder for Visitationen Lone Thomsen kl.9.15 - 10.00.
Lone orienterede om servicelovens nye § 83 a, der giver borgere med
rehabiliteringspotentiale både en pligt til og et retskrav på rehabilitering,
inden de eventuelt visiteres til personlig og praktisk hjælp mv.
Målene for den rehabiliterende indsats sættes sammen med borgeren,
og rehabiliteringsforløbet er ikke nødvendigvis begrænset af det
eksisterende serviceniveau.
Loven blev vedtaget i december 2014 og trådte i kraft den 1. januar
2015. Ministeriet har endnu ikke udsendt en vejledning, og den endelige
model for kommunens indsats er ikke helt på plads. Fx er det ikke
afklaret, om Visitationen kan visitere til ydelser, der leveres af andre
områder, fx misbrugsbehandling.
Lone præciserer, at der ikke kan visiteres til frivillighed, men at
rehabilitering kan indeholde en kobling til en frivillig indsats.
De nuværende cirka 1000 modtagere af personlig og praktisk hjælp skal
revurderes. Demente borgere har ikke tidligere været i målgruppen for
hverdagsrehabilitering, men er omfattet af § 83 a.
Lone ser et stort økonomisk potentiale på sigt, og hun fremhæver
sammenhængen mellem rehabilitering / selvhjulpenhed og
velfærdsteknologi.
Ved enhver ansøgning om hjælp, skal det vurderes, om et hjælpemiddel
kan afhjælpe behovet for personlig og praktisk hjælp. Udviklingen på
hjælpemiddelområdet går stærkt, og grænsen, for hvornår et produkt er
sædvanligt indbo, et forbrugsgode eller et hjælpemiddel flytter sig.
Kommunens hjælpemiddeldepot, der er oprettet i samarbejde med
Egedal, kan i 85 % af tilfældene levere de bestilte hjælpemidler inden
for tre dage.
Indsatsen med at forebygge indlæggelser og de hurtige udskrivelser fra
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Hospitalerne øger behovet for leverancer af hjælpemidler døgnet rundt.
Behovet forsøges imødekommet ved også at give døgnpleje og sygepleje
adgang til de små nøddepoter på omsorgscentrene.
Vibeke fremhæver den tidligere ordning i Halsnæs, hvor beredskabet
døgnet igennem kunne køre hjælpemidlerne ud.
Ældrerådet anfører, at der er for få aflastningspladser.
Lone oplyser, at det store behov for rehabiliteringspladser har medført,
at antallet af aflastningspladser er faldet fra to til en.
Rehabiliteringsafdelingen arbejder på at udvide med fire pladser efter
sommerferien.
Lone lover at deltage med en stand med velfærdsteknologi ved Første
oktober - arrangementet.
2.

Godkendelse af dagsorden og referat fra 13.04.2015
Godkendt.

3.

Orientering fra formanden
v/ Lise Lotte Due
Lise Lotte har ikke modtaget dagsorden til mødet med Ældre Sagen den
19. maj, men kan oplyse, at bofællesskaber og brug af ældremilliarden
skal drøftes. Vibeke, Rigmor, Jimmy og Erik deltager ikke.
Pjecegruppe mødes i løbet af maj hos Lise Lotte, når udkast til
Ældrerådets pjece er klar.
Hanne oplyser, at rapporter om de enkelte kommuners hjemmesider er
sendt til Ældrerådenes formænd. Hanne rykker for rapporten, da Lise
Lotte ikke har modtaget den.

4.

Økonomi
v/ Rigmor Nielsen.
Der står 75.000 kr. på kontoen. Når det forestående kursus er betalt, vil
saldoen være 60.000 kr. Der udbetales kørepenge i juni.

5.

Sager til høring og orientering
Sag nr. 30 redegørelse for tilsyn i omsorgscentre 2014.
Ældrerådet noterer sig, at der er mange aktiviteter på centrene, og at
forholdene omkring mad og medicin er forbedrede.
Sag nr. 33 kvalitetsstandard for klippekort.
Ældrerådet forventer, at ubrugte midler overføres til andre, fx dårligere
borgere, som kan have glæde af nærvær eller højtlæsning.
Lise Lotte udarbejder høringssvar.

6.

Første oktober - arrangement
Arrangementet afvikles den 28. september i Elværket.
Niels Ole Frederiksen kommer kl. 14, og det er aftalt, at Lone Thomsen
fra Visitationen kommer med input af cirka / times varighed om
velfærdsteknologi. Rigmor og Vibeke sikrer den endelige aftale.
Lise Lotte og Rigmor leverer kager.
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7.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Christian og Bent har været til det næstsidste møde om trafikplanen.
Emnet var klassifikation af veje, bump m.v; også broen var et stort
emne. Cykelstien til Kulhuse vil blive lavet i etaper.
Vibeke og Hanne har været til en velbesøgt forårsudstilling på
Lundebjerggård. Der var deltagere fra alle kommunens lokalområder.
Christian og Hanne deltog på dialogmødet om budgettet. Mødet var
bygget op om emnerne frivillighed, teknologi og udnyttelse af
kommunens lokaler. Mødet resulterede i mere end 100 forslag.
Ole og Bent har været til møde i referencegruppen vedr. 36 nye boliger
og ændringer i de eksisterende bygninger på Pedershave.
Der er valgt en entreprenør, og 1. spadestik tages i september. Aktuelt
skal der udarbejdes detailtegninger. Huslejen er beregnet til 7.400 kr. pr
måned.

8.

Orientering fra fagudvalg
Velfærdsudvalget
Følgende punkter er på udvalgets dagsorden:
• Brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen
• Effekten af indsatser i det nære sundhedsvæsen
• Revideret kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering - kommer
til høring i Ældrerådet
• Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp
• Årsregnskab MAD til hver DAG
• Budgetopfølgning 31. marts 2015 - Velfærdsudvalget
• Analyse af brugerstyrede centre
• Oprettelse af frivilligkorps og frivillighedsportal
Sundhedsudvalget - Intet.
Fritidsudvalget - Intet.
Teknisk Udvalg
Arbejdet med trafikbestilling er ved at være færdigt. Planen tager
hensyn til, at der nedlægges skolebusruter, og der er søgt om 1 mio. kr.
til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne.
Uddannelsesudvalget - Intet.
Vækstudvalget - Intet.

9.

Næste møde
1. juni 2015 på Nordhøj i Skibby.
Vibeke deltager indtil kl. 11.
Der skal udarbejdes dagsorden til mødet med Velfærdsudvalget i august.

10.

Eventuelt
Fotografen kom kl. 10.00 og tog billeder til Ældrerådets brochure.
Bent har fået grønt lys til, at Kulturforeningen i Slangerup kan få en bod
ved siden af Ældrerådet på Jazz-dagen. Bent booker pladsen.
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