Ældrerådet
Torsdag den 7. juni 2018 kl. 09:15 – 12:30
Mødelokale F2, Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund

MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Bent Jakobsen
(i perioden 1.4-31.7 18)
Rigmor Nielsen
Vicki Hansen
Vibeke Davids Hansen

Lissi Gyldendahl
Christian Heiberg
Søren Holmgaard
Arne Christensen
Lise-Lotte Tøttrup (referent)

Referat
1. Orientering fra kommunen
Susanne Jørgensen, leder af døgnplejen, præsenterede
døgnplejens organisation og arbejdsopgaver. bilag vedhæftet.
Der var efterfølgende en dialog omkring døgnplejen, særligt
velfærdsteknologi blev drøftet.
Der var en dialog omkring sygeplejeklinikker, hvor Susanne
fortalte, at der i øjeblikket ses på muligheden for at oprette klinik
i Skibby, samt forbedring af klinikken i Slangerup.
Susanne fortalte, at sygeplejeklinikken på De Tre Ege i
Jægerspris er den bedst indrettede.
Susanne orienterede om det nye system, Cura, der skal
understøtte døgnplejens dokumentation samt erstatte det
nuværende fagsystem i døgnplejen. Cura implementeres i
september 2018.
Det blev fra Ældrerådet bemærket, at der kommer mange
forskellige hjælpere i hjemmene.
Susanne forklarede om BUM, Bestiller Udfører Modtager-modellen
og om hvordan det styres i døgnplejen. Denne model medfører,
at der fastansættes op til ca. 80 % personale, øvrigt personale er
timelønnede, vikarer mm. Dette medfører, at der til tider kommer
forskellige hjælpere i hjemmene.
Pia Winther, leder af Sundhedstilbud og Uddannelse, orienterede
om nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg.
Ny lov åbner op for mulighed for kollektive arrangementer
vedrørende forebyggende hjemmebesøg, og som et supplement
til de almindelige forebyggende hjemmebesøg.
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Pia orienterede om de første fire arrangementer der har været
afholdt i foråret og brugernes tilfredshed af arrangementerne.
Arrangementerne er holdt i samarbejde med de brugerstyrede
centre, således, at centrene var ”værter” ved arrangementerne
og samtidigt informerede om de aktiviteter der foregår på
centrene, derudover er temaer omkring inkontinens, træning og
ernæring på dagsorden ved arrangementerne
Ved møderne får deltagerne en mappe med oplægsholdernes
oplæg, samt diverse relevante pjecer og desuden udleveres en
fortegnelse med ”Nyttige kontakter” oprettet af
Sundhedssekretariatet. Bilag vedhæftet
Fortegnelsen indeholder nyttige kontaktoplysninger til borgere
over 65, primært målrettet hvor de kan søge relevant viden og
tilbud under Ældre og Sundhed i kommunen, samt info omkring
brugerstyrede centre, patientforeninger m.m.
Ældrerådet spurgte om de var nævnt i fortegnelsen.
Ældrerådet blev opfordret til at skrive til Pia, omkring deres
kontaktoplysninger samt øvrige kontakter der ønskes indskrevet i
fortegnelsen.
Pias mailadresse er: pwint@frederikssund.dk
Der har de sidste måneder været en del cafémøder, dialogmøder,
borgermøder m.m. omhandlende det at blive ældre.
Ifølge Ældrerådet kan disse forskellige møder skabe forvirring hos
borgeren.
Ældrerådet mener at, nogle af møderne med fordel kunne lægges
sammen.
Der var en dialog omkring disse møder.
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 3. maj 2018
Dagsorden og referat blev godkendt
3. Sager til høring
Social- og Sundhedsudvalget Høringssvar vedhæftet.
Der var en dialog omkring træningsfaciliteterne i kommunen samt
de brugerstyrede centre.
Velfærdsudvalget. Høringssvar vedhæftet
Der var en dialog omkring hverdagsrehabilitering.
Aflastningspladser og akutpladser blev diskuteret
Ledsagerordningen blev drøftet.
4. Orientering fra formand
v/ Lise Lotte Due
Vibeke blev ønsket tillykke med 70-års dagen.
Lise Lotte har haft kontakt til AD Media trykkeri der deltager på
Ældrerådets møde den 30. august 2018 kl. 10:00 med henblik på
at udfærdige nyt blad om Ældrerådet.
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Ældrerådet har modtaget invitation til møde omkring handicapog psykiatripolitik.
Mødet afholdes den 28.06.18 kl. 15-17, i Byrådssalen på
Rådhuset
Deltagere: Lissi, Lise Lotte, Bent, Søren.
Ældrerådet har modtaget invitation til møde med Ældresagen
samt andre ældreorganisationer.
Mødet afholdes den 27.06.18, tid og sted følger.
Deltagere: Arne, Lissi, Søren, Christian
Ældrerådet har modtaget invitation til møde i faglige seniorer.
Mødet afholdes den 17.08.18, kl. 11-13, på Regionsgården
Hillerød
Deltagere: Christian, Arne, Lise Lotte
Der afholdes møde d. 27.08.18, med deltagelse af Ældreminister
Thyra Frank.
Sted følger.
Deltager: Lise Lotte, Arne, Christian
5. Økonomi
Rigmor Nielsen havde netop modtaget og betalt faktura
vedrørende kursus i januar.
Ældrerådet diskuterede muligheden for at afholde et
arrangement i efteråret.
Et forslag til arrangement var at invitere borgerne til at komme
og smage på maden fra ”Mad til hver Dag”.
Ældrerådet overvejer mulige oplægsholdere og kommer med
forslag til deres næste møde.
6. Årshjul (Bilag vedhæftet)
Lissi Gyldendahl præsenterede årshjulet og nævnte herunder, at
det løbende skal tilrettes, hvilket Lissi gerne vil stå for.
Ældrerådet drøftede deres arbejde og arbejdsform, herunder:
 Hjemmeside
 Informations- og kommunikationsstrategi
 Årsredegørelse
 Budget for det kommende år
 Møder for borgere over 60 år.
Lissi mente ikke, at Ældrerådets hjemmeside er god, og at der
skal være mere fokus på den. Den bør korrigeres eller laves om.
Der var en dialog omkring hjemmesiden og det fortsatte arbejde.
Vicki har fået et tilbud om oprettelse af en ny hjemmeside,
tilbuddet lyder på ca. 5.000 kr. Hertil kommer udgifter til
vedligehold, hvis det skal gøres af en ekstern konsulent.
Lissi foreslår, at der skal lægges et budget for ældrerådet samt
udfærdigelse af årsredegørelse. Begge dele indarbejdes i
årshjulet.
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Ældrerådet vil udfærdige en informationsstrategi. Der skal derfor
ved næste møde i august nedsættes et udvalg til det videre
arbejde.
Christian gjorde opmærksom på, at møde med teknisk udvalg
ikke indgår i årshjulet. Dette indarbejdes
Arne forespurgte Ældrerådet, om der var interesse for at invitere
Plan- og Miljøudvalget eller enkelte medlemmer fra udvalget til et
møde med henblik på en dialog omkring boliger for seniorer.
Ældrerådet syntes, det var en udmærket idé, og Arne arbejder
videre med et oplæg til møde.
Der har været holdt flere møder i arbejdsgruppen bestående af
Lissi, Arne og Bent omkring vedtægtsændringer.
Der er sendt forslag til ændringer til øvrige medlemmer i
Ældrerådet.
Lissi mente, at borgmesteren skal gøres opmærksom på, at
Ældrerådet har et ønske om at ændre vedtægterne.
Der var en dialog omkring, hvordan ønsket om
vedtægtsændringerne skulle formidles til politiker og Byråd.
Arbejdsgruppen vil udfærdige et brev med ønske om et møde til
september
7. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden
sidst
Der har været afholdt flere møder i gruppen der arbejder med
vedtægtsændringer. Er nærmere beskrevet under punkt 6.
Bent orienterede om et møde på Johnsgården. Her medvirkende
blandt andre direktør for OK fonden. Der blev på mødet
orienteret om OK fondens aktiviteter herunder blandt andet
friplejeboliger.
Arne og Bent havde deltaget i Cafémøde på Solgården omkring
kommende Ældre- og Værdighedspolitik. Der var en kort
orientering fra mødet.
Vibeke havde været til dialogmøde omkring den kommende
sundhedsaftale. Vibeke orienterede kort fra mødet.
Christian og Vibeke havde været på rundvisning i det kommende
plejecenter, der opføres af Attendo. Der havde været meget stor
tilslutning til arrangementet.
8. Orientering fra fagudvalg
Opvækstudvalget v/Vibeke
Uddannelsesudvalget v/Vibeke
Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke
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Vibeke orienterede om ”Høring om fremtidig drift af Rejsestalden
og Elværket”. Der er opsat fire scenarier for den kommende drift,
med høringssvarfrist den 13. juni.
Plan- og Miljøudvalget v/Arne
Vækstudvalget v/Arne
Teknisk Udvalg v/Christian og Søren
9. Næste møde
Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 9. august, kl. 9:15 på
Rådhuset, mødelokale F2, 3600 Frederikssund.
Ældrerådet inviteres til dialogmøde mellem Ældrerådet og
Velfærdsudvalget tirsdag den 14. august kl. 8:15, Rådhuset,
Torvet 2, Frederikssund. Invitation udsendes senere.
10. Eventuelt
Vedtægtsændringer tages på dagsordenen den 9. august.
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