RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 10

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 24.09.2018

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale H.

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30

TILSTEDE: Henning Mortensen, Carl Erik Østberg, Kjel Bording Johansen, Jens Jacob Krintel, Helen
Nielsen, Dorte Hansen, Elsie W. Andersen, Eric Brown.
AFBUD: Bente Hjorth
EJ MØDT:

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra 27. august 2018
Bemærkninger til referatet den 27. august 2018 – pkt. meddelelser der blev lavet
præciseringer af at materialet vedr. ældreboliger er fremvist til byrådet. Yderlige
præciseringer af henvendelse til byrådet vedr. valmuen. Der er ikke formuleret et brev til
byrådet men gjort opmærksom på det ved møde med borgmesteren.

2.

Meddelelser fra formand og næstformand
 Temadag skal inspirere til arbejdet med livskvalitet i ældreplejen fx 6.
november 2018 Roskilde (Sundhedsstyrelsens Videnscenter)
Repræsentanter fra Seniorrådet står på venteliste til arrangementet i Roskilde.
Arrangementet tages op på kommende møde.

Beslutning

3.

Sager til høring fra udvalg
SVBU 25. september 2018
 Veteranstrategi
 Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin - ansøgning om
anlægsbevilling- Genoptagelse. (Nyt notat)

Beslutning

Veteranstrategi
Seniorrådet finder det vigtigt med udarbejdelsen af en veteranstrategi, der
indeholder prioriteringer og indsatser i arbejdet med hjælp og støtte til de
veteraner, der midlertidigt har mistet fodfæste i dagligdagen og i livet som
sådant. Seniorrådet pointerer at det er vigtigt at det nævnes i strategien, at få
veteranerne integreret i det nære samfund.
Seniorrådet kan med disse bemærkninger bakke op om det foreliggende udkast
til den kommende veteranstrategi.
Genudbud af Genoptræning og varmtvandsbassin – ansøgning om anlægsbevilling
– Genoptagelse
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Seniorrådet tager det forelagte genudbud af genoptræning og
varmtvandsbassinet til efterretning og afventer SVBU indstilling til
Økonomiudvalget og Byrådet og deres svar herpå.
Seniorrådets holdning er fortsat, at varmtvandsbassin skal opføres i henhold til
byrådets tidligere beslutning.
Seniorrådet har ved flere møder samt et læserbrev i Allerød Nyt redegjort for
vores holdning til varmtvandsbassinet – sidst ved vores møde den 27. august
2018, hvor vi blandt andet gav udtryk for vores opfattelse af, at et
varmtvandsbassin ville højne livskvaliteten for mange borgere f.eks.
gigtpatienter.

4.

Beslutning

Sager til orientering fra udvalg
SVBU 25. september 2018
 Midlertidig pladser i form af pavillonløsning
 Nedbringelse af vikarforbrug og øget kontinuitet hjemmeplejen
 Hjemmemonitorering for borgere med KOL
 Medfinansiering
 Puljer på ældre- og sundhedsområdet
Midlertidige pladser i form af pavillonløsning
Seniorrådet tager orienteringen om de midlertidige pladser til efterretning, men
konstaterer, at debatten om de midlertidige pladser og behovet herfor nu har
stået på i adskillige år. Dette ikke mindst på grund af de nye sundhedsaftaler,
der opererer med for hurtig udskrivning efter endt behandling på regionens
hospitaler.
Da mange borgere ofte vil være for syge og svage til straks at komme hjem i
egen bolig, sætter dette kommunens midlertidige pladser under pres samt
giver tilsvarende udfordringer for de ansatte i Hjemmeplejen, der står for den
daglige pleje.
Seniorrådet er derfor af den overbevisning, at det af hensyn til de berørte
borgere er på høje tid, at kommunen træffer beslutning om hvilke tiltag der er
nødvendige for afhjælpning af omtalte behov samt bevilger de nødvendige
midler hertil.
Seniorrådet finder derfor orienteringen/ forslaget om placering af midlertidige
pavilloner på Mimosen samt inddragelse af Grøn gang for indretning af det
nødvendige antal midlertidige pladser interessant og imødeser en nærmere
orientering.
Seniorrådets vision for de midlertidige pladser på hhv. blå og grøn gang er
nyistandsatte og velindrettede lokaler, som i tæt samklang med
Genoptræningen vil skabe et kreativt miljø, der højner velbefindendet hos de
syge borgere samt er en attraktiv arbejdsplads for personalet.
Seniorrådet finder det dog uacceptabelt, med en evt. flytning af nuværende
demente borger fra den grønne gang til nye boliger i pavilloner opsat på
Mimosen og senere til det nye Plejecenter v. Skovang.
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Afslutningsvis vil Seniorrådet allerede nu berøre emnet med brugerbetaling for
ophold på de midlertidige pladser, når det efter hjemsendelse fra hospital på
grund af fortsat sygdom ikke er muligt at opholde sig i eget hjem.
Seniorrådet finder det fuldstændig uacceptabelt, at borgere der fortsat er syge
og under behandling skal betale for kost og medicin i Allerød kommune, og
henviser af samme årsag til Sundhedsministerens nylige udtalelser om, at det
jf. sundhedsloven er vederlagsfrit at få den nødvendige pleje og behandling,
når man er henvist efter Sundhedsloven.
Nedbringelse af vikarforbrug og øget kontinuitet hjemmeplejen
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om vikarforbrug og øget
kontinuitet i Hjemmeplejen til efterretning og er tilfreds med de planlagte
indsatsområder samt nye tiltag for rekruttering. Seniorrådet følger fortsat
udviklingen vedr. vikarforbruget på området tæt og ser frem til at analysens
resultat fremlægges.
Hjemmemonitorering for borgere med KOL
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om implementering af
telemedicinsk hjemmeorientering for borgere med svær KOL til efterretning,
men finder også, at projektet uhyre interessant, idet erfaringer med
hjemmemonitorering fra Region Nordjylland i 2015 viste stor brugertilfredshed
med fokus på en tryggere hverdag og øget kontrol af egen sygdom.
Seniorrådet vil af ovennævnte årsag med stor forventning følge projektet, dets
implementering og ikke mindst den forventede forøgede livskvalitet for de
berørte borgere.

Medfinansiering
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om efterbetaling for 2017 til
efterretning herunder en efterbetaling på 5.016.000 mio. kr. og anerkender de
problemer, det giver ift. Kommunens samlede økonomistyring.

Puljer på Ældre- og Sundhedsområdet
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om statslige puljer på ældre- og
sundhedsområdet til efterretning og anerkender det store arbejde, der gøres i
Forvaltningen for at få del i ansøgningspuljerne.

5.

Opfølgning på temamøde i Seniorrådet 3. september 2018 – opsamling sendt med
rundt

Beslutning

Oplægget fra vægtavlen ift. temamødet lægges i udgangspunktet ud til
underarbejdsgrupperne i Seniorrådet.
Seniorrådets formand tager sagen om frivillige og forsikringer op med Forvaltningen.
Seniorrådet henstiller til, at alle offentlige dokumenter markeres med dato, eksempelvis
den seneste frivillighedspjece.
Sagen omkring toilet i bymidten tager formanden op på vegne af Seniorrådet.
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6.
Beslutning

7.

Beslutning

Danske Ældreråd orientering – Vingsted tilmeldingsfrist 5. nov. 2018 og egenbetaling
i forhold til midlertidige pladser
Tilmelding afventer nærmere afklaring og tages op på næste møde. Danske Ældreråd har
offentliggjort holdning til betaling på midlertidige pladser.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden møde opsamling
2. Nordgruppe møde opsamling
3. Bolig- og Trafikudvalget
4. Dialogforum med Plejecentrene – dato ønskes / hjemmeplejen.
5. Beboer- og pårørenderådet for Allerød Plejecenter
6. Sundhedsudvalget
7. Seniorfilmudvalget
8. Senior IT
9. Skoven4 Aktivitetshus
10. Redaktionsudvalg Ny Alder
11. Smagspanel – Mad til hver Dag
1. Der afholdes møde i Regions Ældreråd Hovedstaden, torsdag den 27. september 2018.
Et særligt tema er høreapparater.
2. Der blev afholdt møde i Nordgruppen, hvor Allerød Kommune holdt oplæg om socialvelfærdsteknologi. Der blev nedsat en arbejdsgruppe som arbejder videre med temaet.
3. Bolig- og Trafikudvalget, der inviteres til et arbejdsmøde v. Eric Brown
4. Dialogforum med Plejecentrene. Seniorrådet anmoder om at få en dato for møde med
plejecentrene og det ønskes at få hjemmeplejen med.
5. Beboer- og pårørenderådet for Allerød Plejecenter. Referat er udsendt
6. Sundhedsudvalget intet at bemærke.
7. Seniorfilmudvalget. Der er solgt 438 billetter og sæsonen er i gang.
8. Senior IT. Der er møde på torsdag den 27. september 2018.
9. Skoven4 – Aktivitetshus – Carl Erik Østberg, er blevet kasserer, Hans Clemensen står
for lokaletildeling og har også adgang til den store sal ift. booking. Der er kommet nye
kontaktpersoner til Forvaltningen. Det er besluttet at affaldsskuret rives ned.
10. Redaktionsudvalget Ny Alder. Formanden har kontaktet layout og det er ikke muligt få
vedkommende til at fortsætte arbejdet med sætte bladet op. Bladets fremtid afhænger af
redaktionsudvalget og økonomi.
11. Der har været åbent hus og der er smagspanelsmøde onsdag den 26. september
2018.

8.

Ny Alder – status og fremtid

Beslutning

Seniorrådet anmoder om et møde med borgmester og direktør i indeværende uge. Der
forberedes et åbent brev om at Ny Alder ophører på baggrund af økonomien.

9.

Seniorrådets økonomi 2018

Beslutning

Seniorrådet vurderer, at mødet i november evt. skal aflyses af hensyn til det afsatte budget
til Seniorrådet.
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10.

Seniorrådets mødeplan 2018, der planlægges 10 ordinære møder.

Beslutning

Datoer 2018
Tidspunkt
Sted
Lokale
29. oktober
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
H
19. november
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
H
Afbud fra Kjel Bording til mødet den 29. oktober 2018.

11.

Evt.

12.
Beslutning




Årsafslutning
Artikel v. Helen Nielsen




Datoen for årsafslutning fastsættes på næste møde.
Artiklen om Social velfærdsteknologi er sendt ud.

Bemærkning
Mødelokale booket
Mødelokale booket

Elektronisk registrering vedr. diæter
Udført.

Allerød den 24. september 2018
Kjel Bording Johansen og Helen Nielsen
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