FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 13.04.2015 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
Lise Lotte Due deltog ikke ved mødets start, mødeleder var Hanne Vedersø.
1.

Orientering fra kommunen
v/ Sundhedschef Birte Sonnenborg Grothe kl. 9.15 - 10.00
• Brugertilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen
Spørgeskema er sendt til ca. 1000 borgere, svarprocenten er ca.
55 %.
•

Nattevagter på omsorgscentrene
I forbindelse med mediedækning af bemanding på
omsorgscentrene kan det oplyses, at Frederikssund Kommune
har ansat to nattevagter på hvert omsorgscenter. Der er
desuden to sygeplejersker i nattevagt i Hjemmesygeplejen, som
kan hidkaldes ved behov.

•

Organisationsændring i Ældre og Sundhed
Der tilknyttes tre sygeplejersker i hvert af de syv
hjemmeplejedistrikter.
På baggrund af udviklingen i Hjemmeplejen, bl.a. flere
komplekse borgerforløb, bliver distriktslederstillingerne fremover
besat af sygeplejersker. Alle Sosu hjælpere og -assistenter bliver
i deres nuværende distrikter.
Organisationsændringen træder i kraft den 1. juni 2015.

•

Rehabiliteringsafdelingen
På nuværende tidspunkt er der åbnet 20 pladser, i nærmeste
fremtid forventes det, at de sidste fire pladser tages i brug.
Borgerne virker tilfredse med forholdene på afdelingen og er
blevet mere bevidste om, at der kun er tale om et midlertidigt
ophold, hvilket medfører øget motivation for træning.

•

Brand på Nordhøj 2, Ældrebolig
Beredskabet blev hidkaldt via alarmcentralen. Der foreligger
nedskrevet krav til ABA-anlæg og Byggeafdelingen gennemfører
en sikkerhedsgennemgang en gang årligt.
Velfærdsteknologi
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Der vil i fremtiden være større fokus på velfærdsteknologiske
hjælpemidler. Fokusområderne vil være implementering,
hvordan der arbejdes systematisk med teknologien, og om
teknologien anvendes optimalt.
•

Digitalt nøglesystem
Midler til et digitalt nøglesystem er frigivet. Der skal udarbejdes
digitale sikkerhedskrav i samarbejde med Hillerød Kommune,
hvorefter det skal sendes i udbud.
Byggeafdelingen har gennemført en sikkerhedsgennemgang af
nøglesystemet på Østergården. I en periode har der været fast
nattevagt tilknyttet Østergården, og det er undersøgt, hvem der
har adgang med proxbrik, og hvem der benytter den. Birte
undersøger, om der mangler nøgler.

•

Ombygning Tolleruphøj
Der skal foretages miljøforundersøgelser i henhold til krav i
byggelovgivningen. Det første materiale fra rådgiver er
modtaget.

•

Serviceloven § 83
I maj måned forventes det, at kvalitetsstandard vedr.
rehabilitering forelægges Velfærdsudvalget. Kvalitetsstandarden
er justeret, så den afspejler den nye lovgivning på området.
Ældrerådet modtager af og til klager fra borgere vedr. § 83
ydelser. Birte opfordrer Ældrerådet til at fortælle borgerne om
deres mulighed for at klage.

•

2.

Socialrådgiver i Ældre og Sundhed
Socialrådgiver Gitte Sjøgren kan kontaktes om spørgsmål i
ældreområdets regi.

Godkendelse af dagsorden og referat fra 02.03.2015
Referat godkendt.
Ældrerådsrepræsentanternes opgave på plejecentrene, jf. referatets pkt.
11, tages op på dagsorden som nyt pkt. 5.

3.

Orientering fra formanden
v/ Lise Lotte Due
•

Den 22. august afholdes Jazz og markedsdag i Slangerup.
Ældrerådet deltager, og Jimmy er udnævnt som tovholder.

•

Den 20. april har AD Media og arbejdsgruppen vedr. folder om
Ældrerådet et tekstmøde. Ældrerådet spørger Velfærdsudvalget,
om de har ønsker til pjecen.

•

Ældrerådet har fået invitation til teatertur den 13. april i
Odsherred. Ingen ønsker at deltage.

•

Hovedstadens Regionsældreråd holder møde den 21. april kl.
16.30 - 18.30 på Rigshospitalet vedr. HOPP 2020.
Regionsældrerådet har udarbejdet høringssvar vedr.
ændringsforslag til hospitals- og psykiatriplanen.
Den 23. april kl. 16.00 - 18.00 er der trafikplanmøde i
Slangerup, Christian og Jimmy deltager.
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4.

•

Frederikssund Kommune holder dialogmøde, om det kommende
budget lørdag den 18. april kl. 9.30 - 13.00 på
Falkenborgskolen.

•

Fællesmøde mellem Ældresagen og Ældrerådet er fastsat til den
19. maj kl. 9.30 - 12.00. Ældrerådet afventer orientering om
sted og dagsorden. Afbud fra Rigmor, Jimmy og evt. Erik.

•

Socialdemokraterne afholder Ældrekonference "Mindre
støttestrømpe, mere Pippi Langstrømpe" den 1. juni kl. 13.00 17.30 i fællessalen på Christiansborg. Invitation medsendes
referatet.

•

Jesper Wittenburg, formand for Sundhedsudvalget, har foreslået
at fællesmøde med Ældrerådet holdes den 18. august 2015. Pkt.
tages op Ældrerådets møde i juni, hvor der udarbejdes
dagsorden til mødet.

•

Lise Lotte har modtaget seniorhåndbogen 2015, fra Faglige
Seniorer.

Økonomi
v/ Rigmor Nielsen
Beholdning er status quo.

5.

Ældrerådsrepræsentanternes opgave på plejecentrene.
Ældrerådet opgave er at viderebringe gode idéer og drøfte de forskellige
oplevelser, de får kendskab til, i kraft af deres virke som
Ældrerådsrepræsentanter på plejecentrene.

6.

Sager til høring og orientering
Oprettelse af frivilligkorps og frivillighedsportal.
Hanne udarbejder høringssvar, som medsendes referatet.
Ældre og Sundheds kommentarer til Ældrerådets og Handicaprådets
høringssvar til sag nr.23 Rehabiliteringsafdeling på Frederikssund
Hospital - Vision, faglighed og opholdstyper, medsendes referatet.

7.

Første-oktober arrangement
Tema for FN 's internationale Ældredag den 1. oktober er i år
"Bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund".
Ældrerådet i Frederikssund vil markere dagen ved et
eftermiddagsarrangement fredag den 2. oktober. Pkt. tages op på
Ældrerådsmøde i maj.

8.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Vibeke deltog på Kulturhuset Elværkets generalforsamling, kontingent
for 2015 er fastsat til kr. 350,00.
Skibby Ældre- og Aktivitetscenter har holdt årsmøde, hvor Erik og Lise
Lotte deltog. Frederikssund Kommune var repræsenteret af Pia Winther
og frivillighedskoordinatorerne.
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Som Ældrerådsrepræsentant har Lise Lotte været til møde på Nordhøj.
Dags dato deltog Lise Lotte på møde i styregruppen vedr.
brugertilfredshedsundersøgelsen af Hjemmeplejen. Der er sendt 349
spørgeskemaer digitalt og 638 som alm. post. Svarprocenten på er 41,3
% og 65,5 %.
Lise Lotte og Christian deltog på Regionsældrerådsmøde den 11. marts,
hvor b. la. HOPP 2020 blev drøftet.
Hanne har deltaget på møder i Danske Ældreråd og Folkebevægelsen
mod ensomhed. Herudover har der i Regionsældrerådets regi været
møde med Sundhedsstyrelsen om nye regler for embedslægens tilsyn på
plejecentrene.
9.

Orientering fra fagudvalg
Velfærdsudvalget
Orientering fra Erik og Hanne fra møde den 16. april 2015.
•

Sag nr. 30 Redegørelse for tilsyn i omsorgscentre 2014
Hanne opfordrede øvrige medlemmer af Ældrerådet, til at læse
redegørelsen igennem inden fællesmødet med Velfærdsudvalget
den 16. april 2015. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

•

Sag nr. 33 Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp.
Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

•

Sag nr. 34 Magtanvendelser på ældreområdet: afrapportering,
kompetenceudvikling og organisering
Der er i 2014 indberettet to sager om magtanvendelse på
plejeboligområdet. Sagerne omhandler samme borger med
bopæl på Nordhøj. Dokumentation er fyldestgørende og fagligt
korrekt.

•

Sag nr. 35 Afklaring af behov for ældreboliger i Esromarken,
Gerlev
Der gives afkald på de to boliger, som sammenlægges, og der
indledes drøftelse med Jægerspris Boligselskab om ændring af
de resterende fire ældreboliger til familieboliger.

•

Sag nr. 36 Anlægsbudget og skema B for byggeriet af etape II
af Pedershave Omsorgscenter

•

Sag nr. 37 Organisationsændring Ældre og Sundhed.

Sundhedsudvalget
Orientering fra Jimmy og Ole.
Fritidsudvalget
Orientering fra Vibeke.
Teknisk Udvalg
Orientering fra Christian og Bent.
Sag nr. 45 Vejvedligeholdelse 2015
Der er afsat 13,4 mio. kr. til vejvedligeholdelse i 2015.
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Sag nr. 59 Trafikbestilling 2016
Trafikbestilling for 2016 godkendes og fremsendes til Movia.

Uddannelsesudvalget
Intet.
Vækstudvalget
Intet.
10.

Næste møde
Mandag den 4. maj kl. 9.15 - 12.00, mødelokale F2 på rådhuset.
Afbud fra Erik.

11.

Eventuelt
Intet.
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