Ældrerådet
Mandag den 30.11.2015 kl. 09:15 - 12:30 i lokale F2 på Rådhuset

MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Hanne Vedersø
Rigmor Nielsen
Vibeke Davids Hansen - afbud
Erik Nielsen

Christian Heiberg
Ole Klenke
Bent Jakobsen
Jimmy Sarvad

Referat
Orientering fra Kommunen
v/ sundhedschef Birte Sonnenborg Grothe 9.15 - 10.00
Da Velfærdsudvalgsmødet er udsat til den 7. december, var dagsorden
endnu ikke tilgængelig på Kommunens hjemmeside. Birte Grothe
omdelte og gennemgik punkterne på en foreløbig dagsorden.
• Svar på Ældrerådets tidligere rejse spørgsmål.
Ældrerådet har i et tidligere høringssvar, spurgt til brugen af
aflastningsplads på Rehabiliteringsafdelingen. Kommunens
aflastningsplads er på omsorgscentret De Tre Ege, og pladsen på
Rehabiliteringsafdeling bliver kun brugt ved spidsbelastning på den
oprindelige aflastningsplads.
Ældrerådet har spurgt til, om den ny tilsynspolitik også gælder den
kommunale leverandør. Det gør den, og der udarbejdes en samlet
rapport, som kommer til høring i Ældrerådet og forelægges
Velfærdsudvalget.
Ældrerådet har efterspurgt en oversigt over Ældre og
Sundhedsafdelingens konkrete sager i Ankestyrelsen. Sagerne er ikke
opgjort pr. afdeling, og ønsket kan derfor ikke efterkommes.
• Ventedage
Kommunen får hurtigere hjemtaget færdig behandlede borgere fra
hospitalerne. Der har siden august måned kun været 12 ventedage.
• Brugerstyrede centre
Pia Winther vil besøge samtlige brugerstyrede centre og forelægge
skemaer til registrering af aktiviteter, brugere af centrene og regnskab.
Den politiske proces er planlagt til foråret 2016.

• Små hjælpemidler
Det kan forekomme, at borgere får afslag på hjemmehjælp, fordi man
efter et forløb med hverdagsrehabilitering, vurderer, at borgeren kan
klare sig selv med et hjælpemiddel, som vedkommende bliver oplært i at
bruge. Visse mindre hjælpemidler skal borgeren selv anskaffe.
Visitationen har samlet en oversigt over relevante hjælpemidler og
forbrugsgoder i et hjælpemiddelkatalog.
• Værdighedspulje 2016
Det forventes at Frederikssund Kommune får ca. 8 mio.kr., som alle skal
bruges i regnskabsåret 2016. Sagen tages op på Velfærdsudvalgets
møde i januar. Ældrerådet drøftede og kom med forslag til brug af
Værdighedspuljen. De foreslog b. la. mere bemanding i
spidsbelastningsperioderne morgen og aften, både i Døgnplejen og på
plejecentrene. Sms til borgere eller pårørende ved afbud eller
forsinkelsen. Delegering af ydelser, så borgere i Døgnplejen får deres
ydelser leveret i samme besøg.
• Nyt nøglesystem
På grund af en mangelfuld kravspecifikation for håndholdte telefoner
skal udbuddet gå om. Udbuddet er udarbejdet i samarbejde med
Hillerød Kommune.

2.

Godkendelse af dagsorden og referater fra den 2.11.15
Godkendt.

3.

Orientering fra formanden
Der er mulighed for at betale for deltagelse på Danske Ældreråds
landsmøde i 2016. Regulering af indbetalt beløb finder sted, når det
endelige deltagerantal er fastlagt.
Der afventes faktura fra Danske Ældreråd på kontingent for 2016. Hanne
spørger, om den er på vej.

4.

Økonomi
Beholdning ca. 20.000,- kr.

5.

Sager til høring
Ældrerådet har ikke afsendt høringssvar til Sundhedsudvalgets møde den
1. december 2015.
Dagsorden til Velfærdsudvalget blev omdelt på mødet. Det blev aftalt, at
rådets medlemmer sender deres kommentar til Lise Lotte senest torsdag
den 3. december inden kl. 12.00. Lise Lotte udarbejder derefter et samlet
høringssvar.

6.

Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Rigmor, Hanne og Jimmy deltog på Danske Ældreråds temadag om "Etik
som grundstenen i fremtidens demenspleje". Danske Ældreråd
udarbejder en samlet rapport over oplæg på dagen. Hanne opfordrede
Ældrerådets medlemmer til at læse den og eventuelt drøfte den på et
senere møde.

Hanne har deltaget på tre møder i Folkebevægelsen mod Ensomhed.
Danske Ældreråd har arrangeret møder med alle sundhedsordførere i
Folketinget. Hanne deltog på et møde med sundhedsordfører for Vestre
Jane Heitmann. To af de planlagte møder er endnu ikke afholdt.
Den 9. november deltog Hanne på formandsmøde i Danske Ældreråd.
Hanne og Lise Lotte deltog på Nordgruppemøde. Fordeling aftaletid, er
blevet mere jævnbyrdigt.
Jimmy har været til husmøde i Haven.
Den 11. november deltog Erik på møde i Hornsherred almennyttige
Boligselskab. Her blev b. la. ny afdelingsbestyrelse og sammenlægning af
Hornsherred almennyttige Boligselskab og Slangerup Boligselskab
drøftet.
7.

Fordeling af hjemmesidens områder
Det er besluttet, at der holdes et årligt møde mellem Ældrerådet og
webmaster Dennie Grauballe, hvor spørgsmål og kommentarer til
Kommunens hjemmeside drøftes. Dennie Grauballe har opfordret til
løbende henvendelser ved eventuelle fejl og mangler.
Ældrerådet fordelte hjemmesidens områder.
Jimmy: Forebyggende hjemmebesøg
Hanne: Bolig til ældre og økonomiske ydelser.
Bent: Hjemmehjælp, Hjemmesygeplejen, hjælpemidler og svømmehaller.
Erik: Dagaktivitet og flytning
Ole: Voksne med særlige behov, Socialt bedrageri og skat.
Lise Lotte: Rehabilitering, træning og kommunal læge.
Christian: Trafik, Vej og park og kultur og foreningshuse.

8.

Orientering fra fagudvalg
Fritidsudvalget
Intet.
Teknisk Udvalg
• Sag nr. 227 Trafikplan
Christian orienterede om ændring i busruter og planen for tung trafik
gennem Frederikssund by.
Uddannelsesudvalget
Intet.
Vækstudvalget
Intet.

9.

Næste møde
Mandag den 4. januar 2016, mødelokale F2 på Rådhuset.

10.

Eventuelt
Ydelse af indskudslån til kommende beboere på plejehjem, blev drøftet.

