FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Ældrerådet
Mandag den 17.08.2015 kl. 09:15 - 12:30 i lokal 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.
Birte Grothe orienterede om sager til Velfærdsudvalgets møde den 18.
august og beklagede, at der ved nogle af punkterne ikke er tilføjet
"sendes til orientering i Ældrerådet". De relevante sager kommer til
høring i Ældrerådet i forbindelse med budget 2016.
• Opfølgning på ældrepuljen (budget 2016)
Ifølge finanslovsaftalen for 2016 omlægges tilskuddet til ældreområdet
på 1 mia.kr. årligt til bloktilskuddet.
I 2015 er der budgetteret med udgifter på ca. 8.5 mio. kr. til aktiviteter
under ældrepuljen. Fortsættes alle aktiviteter i 2016 er budgetbehovet
ca. 7.5 mio. kr. Det skyldes, at udgifter til udvidelse af antallet af
døgnpladser på rehabiliteringsafdelingen er indarbejdet i Ældre og
Sundheds driftsbudget for 2016 og derfor ikke længere skal afholdes af
puljemidlerne.
Eventuelle ændringer i fordelingen af Ældrepuljen vil fremgå i
høringsmaterialet for budget 2016.
• Ledelsesinformation Ældre og Sundhed
Der udarbejdes igen ledelsesinformation for Ældre og Sundhed.
Ældrerådet opfordres til at kigge materialet igennem.
• Analyse af de brugerstyrede centre
Sammenholdes det nuværende økonomiske tilskud som centrene kan
anvende til aktiviteter med det oplyste antal besøgende på centrene, ses
en forskel mellem centrene. Det anbefales at der sker en udligning af
tilskuddet mellem centrene, så der bliver en større sammenhæng
mellem antallet af brugere og det kommunale tilskud til aktiviteter. Hvis
en udligning af tilskuddet skal gennemføres tages sagen op igen og
sendes til høring i Ældrerådet.
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• Indsatsen Brandsikkert hjem i Frederikssund
På baggrund af erfaringerne fra tidligere pilotprojekt har

administrationen og beredskabet udarbejdet forslag til en fremadrettet
indsats. Forslaget tages med i budgetforhandlingen for 2016 - 2019.
• Sammenlægning af kommunale ældre- og plejeboligafdelinger
Der igangsættes en analyse af driftsøkonomi og opsparede
henlæggelser i de kommunalt ejede almene ældre- og
plejeboligafdelinger. Hvis flere afdelinger lægges sammen, skal lejen
udlignes over maksimalt 10 år.
• Ny procedure for høring af Handicapråd og Ældreråd
For at smidiggøre høringsproceduren foreslås det, at sager der skal
behandles i henholdsvis Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget sendes
direkte i høring i Handicap- og Ældreråd uden en forudgående
beslutning i fagudvalget. Sagen har været til høring i Ældrerådet.
• Etablering af plejeboliger på Tolleruphøj
Velfærdsudvalget har tidligere anbefalet, at der bygges 16 nye
plejeboliger i den tidligere rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj.
Derudover ønsker udvalget, at muligheden for etablering af yderligere 3
boliger på Tolleruphøj undersøges. Hvis Træningsenheden fremadrettet
samles på to lokationer, kan træningssalen på Tolleruphøj frigøres til
plejeboliger, det vil dog foranledige, at andre lokaler på Nordhøj og
Solgården istandsættes til brug for Træningsenheden. Sagen overgår til
budgetprocessen 2016-2019.
• Orientering om udbud af diabetesprodukter
Lukket punkt på dagsorden, Birte Grothe gav en orientering.
•

Udbud af kørsel til træning, dagaktivitet, læge, speciallæge og
omsorgstandpleje.
Lukket punkt på dagsorden, Birte Grothe gav en orientering.
•

Sager der er sendt til høring i Ældrerådet
o
Praksisplan for Almen Praksis i Region Hovedstaden
2015 - 2019
Frederikssund Kommune har udarbejdet udkast til
høringssvar.
o
Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015 2019
Administrationen har i deres høringssvar indstillet at
praksisplan for Fysioterapi godkendes.

• Ændring af kvalitetsstandard for indkøb
Der er behov for en ændring af kvalitetsstandarden for indkøb.
Ændringen betyder, at borgere skal kunne bevilliges indkøb, selvom de
selv har mulighed for at bestille via nettet. Ældrerådet blev orienteret.
• Organisationsændring i Ældre og Sundhed
Den planlagte ændring på sygepleje området har været udskudt på
grund af sommerferieperioden, den endelige ikrafttrædelse sker pr. 1.
september. Den resterende del af organisationsændringerne er
gennemført.
• Hverdagsrehabilitering
Implementering af ny lovgivning vedr. hverdagsrehabilitering er igangsat
og skal være afsluttet inden udgangen af 2016.
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• Rehabiliteringsafdelingen
Rehabiliteringsafdelingen har haft ledige pladser hen over sommeren.
Ældrerådet spurgte ind til udskrivningsforløb, hvilket leder af Visitationen
Lone Thomsen vil orienter om på et kommende Ældrerådsmøde.
• Ældreboliger i Skibby
Ældreboliger på Nordhøj sælges. De nuværende 4 beboere visiteres til
andre boliger efter ønske. Efterspørgsel på ældreboliger i Skibby er
generelt faldende.
2.

Godkendelse af dagsorden og referat fra 01.06.2015 og
02.07.2015
Der tilføjes et nyt pkt. 7 på dagsorden "Første oktober - arrangement".
Drøftelse af effekten af indsatser i det nære sundhedsvæsen er ikke sat
på dagsorden til fællesmødet med Sundhedsudvalget jf. punkt 7 i referat
fra den 1.06.15.
Udvalgsformand Kasper Andersen har foreslået et fællesmøde mellem
Ældrerådet og webmaster i kommunen, hvor digitaliseringsrapport
drøftes jf. Pkt. 3 i referat fra den 2.07.15.
Den 6.08.15 blev der bragt en artikel i Lokal Avisen vedr. sammenhæng
mellem leveret og visiteret tid i hjemmeplejen jf. Pkt. 4 i referat fra den
2.07.15.

3.

Orientering fra formanden
v/ Lise Lotte Due
• Omdeling af sundhedspolitikken 2016 - 2020. Der afholdes 2
borgermøder den 27. august i Valhal i Frederikssund og den 3.
september på Solbakkeskolen i Jægerspris.

4.

•

Brochure oplæg fra AD Media er godkendt og bestilles.

•

Ældrerådet er inviteret til første spadestik på Pedershave
torsdag den 20. august kl. 11.30.

•

Danske Ældreråd afholder temadag om Ældre- / Seniorråds
synlighed og medier. Ingen ønsker at deltage.

•

Tidligere henvendelse vedr. manglende gelænder ved badebro i
Skuldelev Havn, blev videresendt til Teknisk udvalg og er
efterfølgende blevet effektueret.

•

Handlingskatalog om omstilling af det specialiserede
socialområde er sendt til høring i Ældrerådet. Ældrerådet har
taget forslagene til efterretning.

Økonomi
v/ Rigmor Nielsen
Kassebeholdning er status quo.
Fremadrettet udfyldes diætsedler pr. møde.

5.

Møde Velfærdsudvalget 10. september 2015
Lise Lotte udarbejder udkast til dagsorden.
Repræsentanter fra Ældresagens koordinationsudvalg deltager på første
del af mødet.
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6.

Sager til høring og orientering
Til høring:
Praksisplan for Almen Praksis i Region Hovedstaden 2015-2019
Hanne udarbejder udkast til høringssvar, tilbagemeldinger gives senest
torsdag den 20. august kl. 18.00.
Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019
Ældrerådet tilslutter sig høringssvar afgivet af
patientinddragelsesudvalget, hvor Regionsældrerådet er repræsenteret.
Til orientering:
Sag 51: Statistik fra Ankestyrelsen 2014.
Taget til efterretning.

7.

Første oktober arrangement
Arrangementet afvikles den 28. september i Elværket.
Lise Lotte tager kontakt til Mette Frøkov fra Visitationen vedr. oplæg.
Hanne udarbejder oplæg til avisannonce, som godkendes på
Ældrerådsmøde i september og derefter videresendes til
byrådssekretariatet med henblik på annoncering i kommunens
fællesannonce.

8.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Hanne deltog på mødet mellem Danske Ældreråd og Sundheds- og
ældreminister Sophie Løhde, hvor bl.a. ældrepuljen og tilskud til Danske
Ældreråd blev drøftet.
Den 10. august var der sæsonåbning på Aktivitetscentret Nyvej, hvor
Erik deltog.
Den 12. august deltog Erik i møde i Bymidten 10 i Skibby. Lokalet skal
danne rammen om kommunens nye Visionscenter Syd. Her kan borgere
følge med i byggeriet af den nye fjordforbindelse, og søge information
om, hvad der ellers sker i området.
Samrådet Jægerspris afholder temadag tirsdag den 1. september på
Færgegården. Christian, Vibeke og Lise Lotte deltager.

9.

Orientering fra fagudvalg
Velfærdsudvalget
Orientering fra Hanne
• Sag nr. 67 MAD til hver DAG brugertilfredshedsundersøgelse
MAD til hver DAG har undersøgt brugernes tilfredshed med
madservice. Den samlede svarprocent er på 53 % for
hjemmeboende og 42 % for plejeboligbeboerne.
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•

Sag nr. 70 Fremtidig organisering af hjerneskadeområdet
Ældrerådet har afgivet høringssvar.

•

Sag nr. 73 Ændring af fritvalgsmodel for indkøbsordning for
visiterede hjemmeboende borgere
Sagen har været til høring i Ældrerådet.

•

Sag nr. 75 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2015
Der gives afslag til bydelsmødreprojektet, da der ikke er
etableret en lokal forankret forening, som kan deltage i
projektet.

•

Sag nr. 76 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2015
Efter ansøgningsfristen udløb den 1. november er der modtaget
2 ansøgninger fra Røde Kors Frederikssund. Røde Kors tildeles
10.200,- kr. til middagsklubben og 1.000,- kr. til opstart af
strikkeprojekt med skolebørn i Frederikssund Kommune.
Øvrige punkter, se orientering fra Birte Grothe pkt. 1.

Sundhedsudvalget
Intet.
Fritidsudvalget
Intet.
Teknisk Udvalg
• Sag nr. 136 Forespørgsel om ny lokalplan for 14 plejeboliger på
Vibevej i Skibby
Der anmodes om opførelse af 14 plejeboliger i henhold til
friplejeboligloven. Hvis det realiseres, skal hjemmet drives af
Mariehjemmene.
•

Høringssvar til trafikbestilling af 23. februar 2015.
Ældrerådet drøftede busbetjeningen af Marbæk og besluttede at
Christian skriver til kommunen.

Uddannelsesudvalget
Intet.
Vækstudvalget
Intet.
10.

Næste møde
Mandag den 7. september 2015, mødelokale F2 på Rådhuset.

11.

Eventuelt
Afspærring af Østergade i forbindelse med biludstilling var ikke optimal,
idet det var umuligt at passerer afspærringen med rollator og cykel.
Ældrerådet spørger, om der findes instrukser til vejafspærring i
forbindelse med arrangementer i kommunen.
Jazz og markedsdag afholdes i Slangerup den 22. august 2015. Mødetid
for deltager er kl. 8.00 - 16.00.
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