Referat fra Seniorrådsmødet 5.10.2015
Mødelokale Furesø, Stiager
Afbud: Poul Winckler.

1. Godkendelse af referat fra mødet 7.9.2015
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Meddelelser ved formanden
Datoen for indvielse af Svanepunktet bliver ændret. Invitationen sendes til Seniorrådet, når
den foreligger.
Forvaltningen indbyder til høring af Kvalitetsstandarder for § 83 (hjemmehjælp mv.) samt
tilsynspolitik. Mødet finder sted den 23. oktober 2015 kl. 10.00 – 11.30.
Handicaprådet/DH-Furesø er ligeledes indbudt.
Arne orienterede om møde i Allerød hvor formand og næstformand for omkringliggende
kommuners Seniorråd/Ældreråd var inviteret. Dansk Ældreråd har lavet en undersøgelse af
stemmeprocenten til Ældreråd ved forskellige metoder til afholdelse af valget. Det viser
sig, at stemmeprocenten stiger, når man går fra brevvalg til fremmødevalg og omvendt
falder, når man går fra fremmødevalg til brevvalg.
Arne orienterede om, at efter at Ældremilliarden er overgået til bloktilskud fra og med
2016, betyder det, at Furesø Kommune får ca. 1,2 mio. kr. mindre om året, da tilskuddet
beregnes på antal hoveder og ikke tager højde for demografien (andelen af ældre borgere i
kommunen).
Lis og Arne har været til møde i Nordøst. Der skulle vælges en repræsentant og suppleant
til forretningsudvalget, således at der nu er to repræsentanter og suppleanter. Ole Højer fra
Rudersal blev valgt som repræsentant.
Afslutningsvis oplyste Arne, at redaktionsudvalget til Seniornyt træder sammen snart.
4. Meddelelser fra medlemmer
Ilse fortalte, at hun har været til møde i Regionsældrerådet, som skal inddrages i
Praksisplanen. Der er afgivet høringssvar, bl.a. om fysioterapi. Der er fokus på
adgangsforhold – både fysisk men også telefonisk.
Hvis budget 2016 vedtages i den nuværende form, vil den ansatte, som arbejder med
projektet om ensomhed under ældremilliarden kun være her til den 31.12.2015. Der er i
stedet nedsat en arbejdsgruppe under frivilligcentret med Anders som formand. Ilse sidder i
gruppen. Man har tænkt sig at tage kontakt til nogle psykologer, der skal hjælpe ensomme
med at komme ind i foreninger. Arbejdsgruppen har tænkt sig at holde et møde med
psykologerne og foreningerne og drøfte spørgsmålet.

5.

Undersøgelse af kommunens hjemmeside:
Orientering fra det nedsatte udvalg (Bent, Finn, Ilse).
Gruppen er ikke kommet så langt med test af hjemmesiden. Bent mente, det var et
problem, at man ved test af en del sider skal anvende sin NEMID. Det blev besluttet at
undersøge hjemmesiden med udgangspunkt i den rapport, der blev udarbejdet i efteråret
2014. Rapporten er forældet, så gruppen tester på ny, og bruger rapporten som skabelon for
tests.

6.

Evaluering af minibusser i kommunen:
Seniorrådet blev inviteret til møde med forvaltningen 4/9 i anledning af, at udvalget
efterfølgende skulle behandle punktet.
Arne deltog i mødet og kunne her anbefale, at de minibusser, der kører rundt i kommunen
ombygges for ca. 5.000 kr. pr. bus så de var mere ældrevenlige.
Der har efterfølgende været afholdt workshop omkring busdrift, hvor Finn og Arne deltog. I
worshoppen deltog også Movia, udvalgsformanden for MPTU og forvaltningen.
Anbefalingen er stadig den samme.

7.

Henvendelser fra borgere:
a. En borger havde et ønske om, at Furesø kommune på linie med nogle andre
kommuner var behjælpelig med at udfylde livstestamente og
generalfuldmagt for borgere.
b. En borger havde nogle kedelige oplevelser omkring dødsfald og ønskede at
man på plejehjemmene var bedre til at håndtere situationerne omkring
afhentning af afdøde.
Ad a) Forvaltningen vil informere om proceduren på næste seniorrådsmøde.
Ad b) Berit Evald, som var til stede i mødet under punkt 10, oplyste, at hun vil sikre, at der, i
samarbejde med de daglige ledere af plejecentrene, udarbejdes instrukser for håndtering af
situationen, når en beboer dør. Seniorrådet vil få forelagt dem, når de ligger klar.

8.

Omkostningsfri brochure fra MEDIA Aps:
Seniorrådet skal tage stilling til om vi endnu engang skal tage imod tilbud om trykning af
brochure (2.500 stk.) der afleveres til os uden omkostninger. Drøftelse af hvem, der skal
modtage disse brochure.
Tilbuddet afslås.

9.

Vingstedscentret 16/11.2015:
Temaet i år er Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje. Seniorrådet skal beslutte,
hvem der deltager i mødet.
Bent, Anni og Arne deltager. Arne sørger for det praktisk med billetter mv.

10. Annelia information:( 9.30-10.15)
Områdeleder for ældreplejen, Berit Evald, deltog under dette punkt i stedet for Annelia.
Berit gennemgik ventelistestatistik til plejecentre mv. 4 borgere har fået anvist en plejebolig
inden for de sidste 3 måneder. Belægningsprocenterne blev gennemgået. Lillevangs er lav i
de seneste par måneder på grund af, at de nye plejeboliger blev fyldt op løbende og ikke på
én gang.
Berit orienterede om SHS-teamet, som samarbejder med Gentofte og Herlev hospitaler. Det
er et fint samarbejde, og både plejecentrene, rehabiliteringscentret og hjemmeplejen
benytter SHS-teamet i alle de situationer, hvor en indlæggelse derved kan undgås. Det er
vigtigt, at de praktiserende læger også benytter SHS-teamet, hvor det er muligt.
Der blev spurgt til de private leverandører på bagrund af den presseomtale, der har været af
firmaer, der er lukket ned. Forvaltningen vurderer, at de to private leverandører, som Furesø
Kommune har entreret med på ældreområdet, klarer sig. Da de to leverandører blev valgt,
blev de også valgt på kvaliteten, man valgte ikke blot de billigste.
Endelig oplyste Berit, at kommunen er ved at indgå et samarbejde med Røde Kors om
vågetjeneste. I første omgang etableres vågetjenesten i Værløsedelen af Furesø Kommune..

11. Temamøder:
På mødet 12.1.2015 gav flere medlemmer udtryk for, at der blev afsat tid til at drøfte
visioner/temaer.
Medlemmerne bedes komme med forslag til punkter.
Temaer skal sendes i god tid til formanden, så de kan komme på dagsordenen.
12. Seniorrådets økonomi:
Uffe orienterer om status.
Seniorrådet har brugt 75 % af deres budget pr. 31.09.2015, så det ser fornuftigt ud.
Budget 2016 vil være på niveau med 2015 – ca.111.000 kr.
13. Høringssvar:
Der afgives ikke høringssvar til SSU’s dagsorden til mødet den 6. oktober 2015.
14. Eventuelt
Der skal være dialog med Integrationsrådet – bl.a om hvordan Seniorrådet kan komme i
dialog med ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Datoen den 29. oktober
stilles i forslag. Anni, Arne og Ilse deltager.
Uffe deltager i sundhedskonferencen den 20. oktober 2015.
Repræsentantskabsmødet næste år afholdes i Nyborg den 2.-3. maj 2016.

