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Referat fra Ældre- og handicaprådets møde den 6. december
2005

Nordhøj 4, mødelokale 5
Kl. 16.00-17.45

Sted :
Tidspunkt :
Til stede :

Lise Lotte Due
Aage Johannisson
Bent Skov Jensen
Annett Hjulgaard
Else Flensted
Inge Christensen
Suppleant: Mona Jørgensen
Randi M.-L. Jensen (Handicaprådet)
Gerda Timm (Suppleant Handicaprådet)

Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra november mødet.
Informationer ved formanden.
Valgresultat.
Nyt fra Amtsældrerådet v/Aage Johannisson.
Nyt fra kassereren.
Møderække 2006
Evt.

1. Godkendelse af referat fra november mødet.
Referat godkendt med den rettelse til pkt. 6, at spærretid om eftermiddagen
ikke er for handicappede, men kun for pensionister. Aldersgrænsen for
pensionister er samtidig nedsat til 65 år.

2.

Informationer ved formanden.
Sammenslutningen af ældreråd i Danmarks nyhedsbrev nr. 6 runddelt.
Desuden modtaget kursustilbud for nyvalgte ældrerådsmedlemmer,
Lise Lotte Due og Erik Nielsen kan evt. deltage.
Pjece om plejetestamenter med gode råd til demente, pårørende og
plejepersonale fremsendt fra socialministeriet.

Der gives 500 mill. kr. ekstra til ældreområdet i 2006, heraf får Skibby
Kommune
kr. 624.000.
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Rådet vil igen spørge Skole-, social- og sundhedsforvaltningen hvordan
pengene er brugt i 2005.
Amtsældrerådet har oplyst der gives yderligere 500 mill. kr. ekstra, der kan
søges og benyttes til ældreområdet.
Rådsmedlemmerne udtalte atter kritik om maden og plejen på Nordhøj 19, og
foreslår kok eller kogekone ansat for det ekstra tilskud.
Det virker som om meget, specielt på kostområdet og hjælp til spisning, er
blevet ringere omkring beboerne efter flytningen til Nordhøj 19.
Der er sendt brev til brugere af kørsel til læge og speciallæge med
oplysninger om, hvor man skal henvende sig ved behov.
Kommuneplantillæg modtaget for Ny Rørbæk by.
Lokalavisen har omtalt Rådets brev til politiet om knallertkørsel i Skibby by.
Ældreorganisationerne har skriftligt fået svar på spørgsmål fra årets 2 møder
med Rådet.
Servicepakken med beløb på de enkelte ydelser nævnt.
I sammenlægningsudvalget arbejdes på plan om ens pleje for de ældre i den
ny kommune.
Ældreservice har fremsendt kvalitetsstandarder for plejeboliger med og uden
overvågning samt for genoptræning og vedligeholdende træning.
Disse er godkendt af Skole-, social- og sundhedsudvalget
Ligeledes er prisændringer for ældreserviceområdet godkendt af udvalget,
men ændringerne skal afgøres af Byrådet.
Responstider for ambulancekørsel i Frederiksborg amt 2004 er taget til
efterretning af
Skole-, social- og sundhedsudvalget, men der ønskes yderligere oplysninger
vedr. udrykninger.
Der er etableret 2 væresteder for yngre demente i amtet (Frederiksværk og
Helsingør).
Ingen fra Skibby Kommune benytter dette.
Forslag til Lokalplan 92 for Marbækskoleområdet modtaget.
Regnskab modtaget fra aftenskolen vedr. Rådets arrangement ved Kulturuger
2005.
Der åbnes en brugerbutik på Hillerød sygehus.
Rådet er indbudt til indvielsen d. 9.12.2005.
Rådets referater fremsendes i 2006 til ældre- og handicaporganisationerne.
Vedr. kontrakten om indkøbsordning med KwikSpar er oplyst, den skal
fungere fra 1.9.2005 til 31.12.2006, men skulle evalueres i november 2005.
Ældre Sagens formand har undersøgt hos deres advokat, om der skal være 2
leverandører, for at det kan være en fritvalgsordning.
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Det er en gråzone som ikke kan besvares.
Havde Rådet været orienteret om ordningen før licitationen, kunne flere
leverandører
være orienterede.
Bør Ældre- og Handicaprådet ikke orienteres før alle nye tiltag på
ældreområdet ?.

3. Valgresultat.
Der blev udsendt 1585 breve og returneret 768, hvilket svarer til en
stemmeprocent på 48.1.
Lise Lotte Due og Erik Nielsen blev valgt med Bent Skov Jensen og Per
Birch som suppleanter.
Sammenlægningsældrerådets medlemmer har hilst på hinanden ved møde i
Elværket,
og der afholdes konstituerende møde d. 9.01.2006.

4.

Nyt fra Amtsældrerådet v/ Aage Johannisson.
Aage refererede fra afholdt møde i Amtsældrerådet d. 21.01.2005.
Man vil forsøge at fremskaffe lovbekendtgørelse om sundhedsvæsenet
efter reformen til næste møde.
Der er rejst spørgsmål om valgprocedure i Amtsældrerådet.
Kirsebærbakken (nedlagt plejehjem) ville være velegnet som hospice, da
der kunne ønskes flere hospices i amtet.
Philip Hamburger (DF) havde fortalt om sundheds- og omsorgsområdet,
og havde haft kritik på mange områder.
Der forsøges etableret et regionsvalg i stedet for Amtsældrerådet efter
reformen.

5.

Nyt fra kas sereren.
Regnskabet gennemgået, og kassereren afslutter og sender regnskab 2005 til
Skole-, social- og sundhedsforvaltningen efter årsskiftet.

6.

Møderække 2006.
Mødedagen ændres til tirsdagen før Skole-, social- og sundhedsudvalgets
møde hver
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måned, gr. der ofte skal gives svar på spørgsmål/breve før udvalgets møder,
og det dermed kan være nødvendigt at kontakte Rådet ekstra.
Mødetidspunktet uændret.
Tirsdag d. 17. januar 2006 kl. 10.00 Rådsmøde, Nordhøj 4, mødelokale 5
21. februar 2006 kl. 10.00 Rådsmøde, 21. marts 2006 kl. 10.00 Rådsmøde, 18. april 2006 kl. 10.00 Rådsmøde, 23. maj
2006 kl. 10.00 Rådsmøde, 20. juni
2006 kl. 10.00 Rådsmøde, -

7.

Evt.
Behandlet under andre punkter.

8.

Næste møde.
Se pkt. 6.

