FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 5.10.2015 kl. 09:15 - 12:30 - Tolleruphøj, Roskildevej
160 A, 3600 Frederikssund
MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Hanne Vedersø- afbud
Rigmor Nielsen
Vibeke Davids Hansen
Erik Nielsen

Christian Heiberg - afbud
Ole Klenke - afbud
Bent Jakobsen
Jimmy Sarvad

Referat
1.

Orientering fra Kommunen
v/ sundhedschef Birte Sonnenborg Grothe 9.15 - 10.00
• Budgetforlig 2016
På anlægssiden er der afsat midler til at videreføre etape ll og til
inventar til Pedershave. Der er afsat 102.000,- kr. til at gøre
udearealerne på Pedershave mere hensigtsmæssige for beboerne.
I forbindelse med nye plejeboliger på Tolleruphøj opnås en drift
besparelse i 2017 på 270.000,- kr., idet nuværende fællesareal overgår
til boligområde.
Træningsenheden samles på Solgården og Nordhøj. Der er afsat midler
til ombygning af eksisterende lokaler, så at de bliver velegnede til
formålet.
På driftsbudgettet er der indarbejdet besparelser ved ændret
organisering af Hjemme- og Sygeplejen, som allerede er gennemført.
Driften på de brugerstyrede centre analyseres nærmere og det vurderes,
om udgiftsniveauet kan nedbringes. I samme proces vurderes
principperne for tildeling af aktivitetsmidler og optimal udnyttelse af
faciliteterne i henhold til space management.
Nøgletal antyder, at Frederikssund Kommune har en stor udgift til
plejeboligområdet. På den baggrund gennemføres en analyse, som skal
sikre effektivisering af plejeboligområdet. Analysen gennemføres af en
ekstern virksomhed.
Frederikssund Kommune har en højere udgift til vederlagsfri fysioterapi,
end andre kommuner. Der er indarbejdet en besparelse i 2017, som skal
findes ved dialog mellem Kommunen, praktiserende læger og
fysioterapeuter. Derudover vil undtagelsesredegørelserne blive nærmere
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undersøgt.
Opgaveglidningen fra hospital til kommune, stiller større krav til
medarbejdernes kompetencer. Derfor ansættes en medarbejder, som
skal sikre, at implementering af nye tiltag når helt ud organisationen.
Derudover skal det være et fokus område, at hindre indlæggelser og
genindlæggelser.
Den tidligere tildelte ældrepuljen reduceres med to
frivillighedskoordinatorer, en demensaflaster og en diætist. Udvidelse af
Rehabiliteringsafdelingen fra 14 til 24 pladser er i 2015 finansieret af
Ældrepuljen. Udgiften er indarbejdet i budget 2016.
Sygefraværet skal nedbringes, og der iværksættes særlige indsatser.
Der vil være fokus på arbejdspladser med størst sygefravær.
Intensionen i budgettet er, at nedbringelse af sygefravær vil reducere
vikarbudgetterne.
Fra 2017 skal tøjvask for beboere på plejecentrene varetages af ekstern
leverandør. Der skal udarbejdes udbudsmateriale.
Der er afsat midler til beklædning, så personalet kan skifte tøj hver dag.
Der er også afsat midler til forebyggelse af brand hos
bevægelseshæmmede borgere i eget hjem.
På baggrund af konkurser hos private leverandører opfordrede Erik til, at
Kommunen løbende tjekker de private leverandørers regnskaber. På
nuværende tidspunkt deponerer de private leverandører min. 50.000,kr. ved godkendelse. Fremadrettet vil løbende tjek af regnskaber finde
sted.
2.

Rundvisning på Tolleruphøj
v/ leder Marianne Broby Andersen 10.00 - 10.45
Organisatorisk hører Haven under Tolleruphøj. I Haven er der 16
demensboliger, og på Tolleruphøj er der 38 boliger, hvoraf de fire af
boligerne er beboet af ægtepar.
I forbindelse med projekt FART er der nedsat et aktivitetsudvalg, som
består af to gruppeledere og en aktivitetsmedarbejder fra hver afdeling.
Aktivitetsudvalget koordinerer samarbejdet med de 20 - 25 frivillige.
Tolleruphøjs beboere har fravalgt, at en Ældrerådsrepræsentant deltager
på deres husmøder. Jimmy deltager på husmøder i Haven.
Tolleruphøj har en bus til rådighed, som deles med Pedershave. Haven
deler en bus med Daghjemmet.
Efter orientering fra Marianne Broby Andersen, var der rundvisning.

3.

Godkendelse af dagsorden og referater fra den 7.09.15 og
21.09.15
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden
Ældrerådet har modtaget en henvendelse om kørsel med mini crosser på
Lundebjerggård og har henvist til bestyrelsesmedlem Jytte Holm
Petersen på Lundebjerggård.
Der er modtaget pjece "Sunde tænder hele livet" fra Ældre Forum. Der
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kan rekvireres flere eksemplarer.
Jimmy og Bent arrangerer julefrokost efter Ældrerådsmødet den 30.
november.
Mandag den 16. november holder Danske Ældreråd temadag om "Etik
som grundstenen i fremtidens demenspleje". Christian, Jimmy og Rigmor
deltager.
5.

Økonomi
Saldo kr. 39.796,00

6.

Ny høringsprocedure
Det blev besluttet at fastlægge et ekstra Ældrerådsmøde i september
måned, hvor budgettet er til høring.
Dagsordner til Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget sendes til
Ældrerådet samtidig med at det udsendes til politikerne. Ældrerådet skal
afgive høringssvar senest kl. 12.00 dagen før udvalgsmøderne.
Ældrerådets medlemmer forbereder hver især bemærkninger til relevante
sager i Velfærdsudvalget. Bemærkningerne drøftes efterfølgende på
Ældrerådets møde, inden høringssvar fremsendes.
Bemærkninger til Sundhedsudvalgets møder sendes til Lise Lotte seneste
kl. 12.00 fredagen før udvalgsmødet om tirsdagen.

7.

Høringssvar
Indkøbsordning til borgere i eget hjem - sagen tages til efterretning.

8.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Lise Lotte og Hanne deltog på formands og næstformands møde i
Nordgruppen, hvor også formand for Danske Ældreråd Bent Rasmussen
deltog. På mødet blev drøftet de ældrepolitiske udfordringer nu og i
fremtiden, fremadrettede pejlemærker som Danske Ældreråd skal
arbejde med, og hvordan det sikres, at ældremilliarden øremærkes til de
ældre.
Erik efterspøger synligheden af Danske Ældreråd i pressen og ønsker at
Lise Lotte og Hanne tager det op i organisationen.
Vibeke deltog på byrådsmøde den 30. september. Vibeke og Jimmy
deltager på byrådsmøde den 7. oktober.
Vibeke deltog på møde på Christiansborg med Astrid Kragh vedrørende
debatoplæg "Mindre støttestrømpe mere Pippi Langstrømpe".
Bent og Jimmy deltog på åbent hus arrangementet "De søde øjeblikke
skal der være plads til" hos MAD til hver DAG fredag den 25. september.
Jimmy har deltaget i husmøde i Haven.

9.

Orientering fra fagudvalg
Velfærdsudvalget
Orientering fra Lise Lotte.
• Sag nr. 92 Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen i
hjemmeplejen
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
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Sag nr. 93 Evaluering af Det Gode Måltid i plejeboligerne
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
•

Sag nr. 94 Evaluering af FART i plejeboligerne
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

•

Sag nr. 95 Bedre brug af hjælpemidler
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

•

Sag nr. 96 Analyse af hjælpemiddeldepotet
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

•

Sag nr. 97 Opsætning af hjertestartere på omsorgscentrene
Lise Lotte laver høringssvar, som medsendes referatet.

Sundhedsudvalget
Intet.
Fritidsudvalget
Intet.
Teknisk Udvalg
• Sag nr. 172 Miljøautomaten - indsamlingsordning for småt
elektronik, lyskilder og batterier.
Sagen er vedlagt notat, hvor der er regnet på opstilling af
yderligere 8 miljøautomater i kommunen.
•

Kulhus cykelsti
På anlægssiden er der i 2017, afsat midler til cykelsti ved
Kulhuse.

Uddannelsesudvalget
Intet.
Vækstudvalget
Intet.
10.

11.
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Næste møde
Mandag den 2. november 2015, på rådhuset mødelokale F2
Eventuelt
Jimmy orienterede om navneændringer på kommunens skoler.

