Forum:

Seniorrådsmøde

Tid:

Mandag den 2. november 2015 kl. 9-12

Sted:

Mødelokale Furesø, Stiager

Deltagere: Arne Ziegler, Lis Dybkjær, Uffe Østergård, Annie Klug, Bent
Ersted, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse Schødt,
4. november 2015

Afbud:

Poul Winckler

Mødeleder: Arne Ziegler
Referent:

Susanne Jensen

Dagsorden
Kl.9.00-9.45 Temadrøftelse: ”Hjertestartere på plejecentrene”
Med udsendelse af dagsorden følger redegørelse fra forvaltningen
Kl.9.45 Ordinære møde starter
1. Godkendelse af referat fra mødet 5.10.2015
Referat godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Meddelelser ved formanden
Seniorrådet har modtaget Publikationer
Sunde tænder hele livet – Ældreforum
Årbog lægemidler i Danmark – apotekerforeningens årbog
Materiale om hørenedsættelse
4. Meddelelser fra medlemmer
ingen meddelelser
5

Sundhed på tværs – gratis fyraftens konference
Den 20.10.2015 kl. 17-19 i Teatersalen, Farum Kulturhus med bl.a. Bente
Klarlund, Københavns Universitet.
Orientering v/formanden

Kontaktperson:
suje
E-mail: suje@furesoe.dk
Dir. tlf.: 7235 5629

Arne og Bent deltog og tilkendegiver at det var et godt arrangement.
Bente Klarlunds oplæg om rygning og motion var meget inspirerende.
Oplægget om sundhedsøkonomi indeholdte for mange tal – det ville være
rart, hvis der var mulighed for at få materialet med hjem, eller et link, så
man efterfølgende kunne sætte sig ind i materialet.
Den efterfølgende diskussion i grupperne med mulighed for at give input til
politikkerne fungerede ikke, i de grupper Arne og Bent deltog.
Materiale fra mødet findes på www.furesoe.dk/konference
6.

Indvielse af Svanepunktet 3.11.2015: kl. 14.30-16.30
Seniorrådet er inviteret. Hvem deltager?
Hele Seniorrådet deltager

7.

Møde med integrationsrådet:
Det er tilsyneladende meget svært at finde et mødetidspunkt. Formanden
anbefaler, at vi indtil videre dropper initiativet.
Der har været planlagt møde, men det var nødvendigt at ændre – samtidig
er det umuligt at finde et tidpunkt hvor integrationsudvalgets formand og
medlemmer kan deltage.
Seniorrådet opgiver at få møde med integrationsudvalget.

8.

Hvordan kan vi bidrage til at aktivere livskraft og bevare håb hos
ældre?
Frivilligcenter Furesø har indbudt til møde 4.11.2015 kl. 13-16 i
Teatersalen, Farum Kulturhus. Hvem deltager?
Arne, Ilse og Annie deltager

9.

Drømmen om bofællesskaber og andelsboligforeninger i Furesø
kommune:
Borgmesteren har sendt en information om et møde 9. november kl. 19.30 i
Galaksen, hvor man inviterer alle, der overvejer at flytte i bofællesskab til
et opstartsmøde.
Mødet omhandler Bofællesskab for alle aldersgrupper. Arrangementet er
annonceret i avisen.

10. Planlægning af proces, Seniorboliger:
Forvaltningen har ønsket dette punkt på dagsordenen
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Der skal til januar startes en proces, hvordan vi kan arbejde videre med
flere ældreegnede boliger. Seniorrådet opfordres til at komme med input til
planlægning af processen.
Punktet sættes på dagsorden til næste Seniorrådsmøde til drøftelse
Den tidligere udarbejdede rapport om ældreegnede boliger udsendes
sammen med referatet.
11. Annelia information:
Ved SSU- møde er budgetopfølgning III. Der er store økonomiske
udfordringer og det er ikke muligt at holde os inden for rammen.
Genoptræning steget markant og har et merforbrug på 1 mio. – Samlet for
ældreområdet er der et merforbrug på ca. 2,7 mio.
Det var forventet at antallet af visiterede timer (hjemmepleje) ville falde
efter der kom flere plejehjemspladser, dette er ikke sket. Der skal sættes
fokus på, hvordan der kan bremses op.
Samtidig er indlæggelsesdagene på hospitalet reduceret, og folk kommer
hurtigere hjem, med behov for kommunal hjemmesygepleje, hjemmepleje
og genoptræning. Der laves handleplan for, hvordan disse udgifter kan
nedbringes.
Deloitte er ved at analysere, om der er steder hvor vi kan blive bedre,
smartere og billigere – finde besparelse på 4 mio. på ældreområdet.
Det påpeges, at det kan give serviceforringelse.
Seniorrådet inviteret til orientering når analyse foreligger.
Samtidig er Muusman-rapporten færdig - stærke fællesskaber – der
vedrører fælles borgere mellem Voksenhandicap, jobcenter og Social og
Sundhed. Vi har 300 borgere til fælles. Her er også sparekrav på tilsammen
4 mio.
12. Temamøder:
Hvad er temaet til næste møde?
seniorboliger oplæg til proces
13. Seniorrådets økonomi:
Uffe orienterer om status.
Der er balance i forbrug.
Der planlægges julefrokost for seniorrådets medlemmer. Annelia og Berit
inviteres.
14. Eventuelt:
Susanne orienterer om generalfuldmagt – opfølgning fra sidste møde.
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