SeniorRådet

REFERAT
Møde 3-2015
Fredensborg Seniorråd
Fredag den 13. marts 2015 kl. 09:00–13:00
Stortrommen, Fredensborg Rådhus

Til stede: Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Troensegaard,
Grethe Zöllner, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels Søndergaard.
Afbud: Helle Lassen.

1)

Valg af referent og ordstyrer m.m.
a)

Anette Lewinsky referent.

b)

Anders Kopping ordstyrer.

c)

Grethe Zöllner er tiltrådt som nyt medlem i Seniorrådet, indtræder som observatør i
Bruger- og Pårørenderådet på Benediktehjemmet, og er indtrådt i ad hoc gruppen
om mad. Grethe Zöllner vil i øvrigt afvente, før hun beslutter, hvilke områder i Seniorrådets arbejde, hun vil melde sig til.

2)

Godkendelse af dagsorden
Jørgen Simonsen anmodede om, at punkt 11a blev rykket frem. Punktet behandles før
punkt 5.

3)

Godkendelse af referat fra møde 2-2015
Godkendt.

4)

Aktuelle sager
a)

Den kommunale madservice, herunder køkkener på plejecentre, prøvespisning
på Lystholm.
Anders Kopping, Michael Huusom og Grethe Zöllner deltog i prøvespisning på
Lystholm d. 25. februar. Debatten ved arrangementet viste, at der er store udfordringer i forhold til, hvordan maden tilberedes/opvarmes af modtagerne. Vejledning til modtagerne om, hvordan maden bedst tilberedes, bør være et indsatsområde for Lystholms produktionskøkken.
Madgruppen arbejder videre på udformning af målsætning for gruppens arbejde.
Niels Søndergaard indtræder i gruppen.

b)

Boligøkonomi plejecentre.
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Grethe Troensegaard og Anders Kopping er Seniorrådets repræsentanter vedrørende arbejde med kommunens plejecentre.
Spørgsmål om boligøkonomi og priser på boligerne er formuleret af Anders Kopping og var på Seniorrådets dagsorden på mødet den 9. januar. Behandling af
spørgsmålet blev udsat til Seniorrådets møde den 3. februar, jf. punkt 4 b. Ældre- og Handicapchef Hans Bækvang var gæst på mødet og redegjorde for lejefastsættelse og mulighed for at opnå boligtilskud. Aktuelt blandt andet med hensyn til det kommende plejecenter i Humlebæk.
Anders Kopping har udvekslet mail med Hans Bækvang og har sammen med
Grethe Troensegaard haft møde med kommunens chef for Borgerservice, Henrik
Vendelbo. Fyldestgørende svar på mailhenvendelse mangler fortsat.
Efter drøftelsen i Seniorrådet er der enighed om, at Anders Kopping for Danske
Ældreråd forelægger spørgsmålet om gældende regler for kommuners mulighed
for udligning af forskelle i boligudgiften for plejeboliger. Seniorrådet sætter det
på som et af emnerne på en kommende temadag med administrationens ledelse
om hele plejeområdet.
Brug af GPS til demente. Hvordan er praksis på plejehjemmene med hensyn til
anvendelse af GPS på beboerne? Af interesse på grund af lovændring i 2010 af
Serviceloven, jf. § 125. Tidligere skulle plejepersonalet indhente samtykke fra
beboeren for at anvende GPS, men fra 2010 er det ikke længere nødvendigt. Det
er nok, at den demente ikke modsætter sig anvendelsen.
Tages op på kommende møde med Ældre- og Handicapchef, Hans Bækvang.

c)

Brochure om Seniorrådet, justeringer og forslag, færdiggørelse.
Michael Huusom, der har stået for tilrettelæggelsen af arbejdet, redegjorde for
forløbet. Der er modtaget mange input fra Seniorrådets medlemmer. Michael
Huusom fortsætter arbejdet, der snarest forventes færdiggjort.
Redegørelsen taget til efterretning.

d)

Seniorrådets mødekalender for 2015:
Endelig mødekalender vedtaget. (bilag 1).

f)

Årsrapport 2014, godkendelse og udgivelse.
Grethe Troensegaard har samlet medlemmernes og gruppernes input til brug for det
afsluttende arbejde. Udkastet til årsrapport godkendtes med enkelte justeringer.
Grethe Troensegaard færdiggør arbejdet. Endelig årsrapport udsendes, når den er
helt færdig.

g)

Frokostmøde med Borgmester og direktion den 2. juni 2015.
Udsat til næste møde.

h)

Kommunens folder om ”Hvem er hvem i kommunen”.
Michael Huusom orienterede om folderen. Det undersøges, om der er en ny folder,
som Seniorrådet kan få.

i)

Ankeafgørelser / klagesager / statistik.
Orientering om Ankestyrelsens behandling af klagesager er relevant, efter at klagerådene blev afskaffet.
Ældre- og Handicapchef Hans Bækvang har på forespørgsel henvist til den statistik
over klagesager, der er bilag til punkt 3 i Handicaprådets mødereferat fra 22. januar.
Hans Bækvang er indstillet på (som gæst på møde i Seniorrådet) at gennemgå statistik og klagesager. Udsat til Seniorrådsmøde, hvor Hans Bækvang er gæst.
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11)

j)

Kvalitetsstandarder.
Forslag om, at Seniorrådet eventuelt fremover behandler 3 stk. på hvert møde. Forslaget fremsat på baggrund af oplysninger på Danske Ældreråds temadag den 4.
februar om kvalitetsstandarder. Grethe Troensegaard og Anette Lewinsky deltog i
temadagen.
Enighed om ikke at ændre hidtidig praksis, hvor Seniorrådet behandler alle relevante kvalitetsstandarder på grundlag af So-Su gruppens indstillinger.

k)

Forebyggelsesråd.
Finn Kamper-Jørgensen redegjorde for mailudveksling (bilag 2) og møde med
borgmesteren om de problemer, der har været med at få rådet til at fungere. Finn
Kamper-Jørgensen fortsætter som formand og Helle Lassen er indtrådt som medlem. So-Su gruppen udpeger en ny suppleant.

Forretningsordenen revideres, jf. beslutning på møde 2.
a)

Behandling af punktet rykket frem, jf. punkt 2, godkendelse af dagsorden.
Opdateret forretningsorden fremlagt (bilag 3).
Niels Søndergaard redegjorde for behov for tillempning af Forretningsorden, efter at
forretningsudvalget er nedlagt. Forretningsordens bestemmelser om fuldmagt, referat og kassererens opgaver drøftedes. Stillingtagen til fuldmagts- og referatbestemmelse udsat.
Bestemmelsen om gruppebeføjelser fastholdt.
Jørgen Simonsen forlod mødet.

5)

Deltagelse i / referater fra eksterne grupper m.v.
a)

Pårørenderåd i aktivitets- og plejecentre.
Sidste møde i Bruger- Pårørenderåd på Egelunden var den 3. februar. Lystholm
madservice kommer nu 2 gange om året til møde med beboerne. En afdeling, Oasen, har valgt at servere varm mad til frokost som forsøg. Et forsøg på at ”danse
med de demente” er igangsat.

b)

Nyt plejecenter i Humlebæk, læserbrev.
Enighed om, at medlemmerne skal forhåndsorienteres om læserbreve, der sendes
på Seniorrådets vegne.
Ingen bemærkninger om læserbrev, skrevet af medlem af Seniorrådet, men ikke på
Seniorrådets vegne, jf. bilag 3

c)

Valg til Danske Ældreråd. Se www.danskeaeldreraad.dk.

Hovedstadsregionens valg af medlem til bestyrelsen for Danske Ældreråd fandt
sted den 4. marts i Allerød.
Valgt blev Hanne Vedersø, Frederikssund Ældreråd. Ole Høyer, Rudersdal Seniorråd, og Finn Kamper-Jørgensen, Fredensborg Seniorråd, valgt som henholdsvis 1.
og 2. suppleant.
d)

Danske Ældreråds Nordgruppemøde den 26. februar. Finn Kamper-Jørgensen og
Michael Huusom deltog. Referat er udsendt til Seniorrådet. (bilag 4)
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6)

7)

e)

Region Hovedstaden Ældreråds møde den 11. marts. Niels Søndergaard, Michael
Huusom og Finn Kamper-Jørgensen deltog.
Nyudpeget formand er Bent Johansen. Udover udveksling af synspunkter i forsamlingen havde direktør Svend Hartling et oplæg om geriatrisk behandling i Region
Hovedstaden samt en orientering om HOPP 2020 (Hospitals- og Psykiatriplan).
Referat og briefing på Regionsældreråd Hovedstadens hjemmeside. Næste møde
den 18. juni.

f)

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference den 11.
og 12. maj.
Deltagere: Jørgen Simonsen, Grethe Troensegaard og Anders Kopping. Niels Søndergaard og Michael Huusom er begge interesserede, men da der kun kan deltage
4, vil de trække lod. Niels Søndergaard vil undersøge muligheden af, at der deltager
5 og eventuelt 6, idet også Anette Lewinsky er interesseret i at deltage, hvis det kan
lade sig gøre.

g)

Kommunens 5 borgermøder om bysamfund m.v. Udsat fra punkt 13 fra møde 2.
Seniorrådets medlemmer tilmelder sig der, hvor det er relevant.

h)

”De ældre med og uden digital postkasse – hvordan går det?”
Niels Søndergaard oplyste, at der af ældrebefolkningen, 65 +, i Fredensborg er
1.200, eller 25 %, der har meldt digital postkasse fra. Indtrykket er, at befolkningen i
Fredensborg Kommune er godt rustet til digitalisering m.m., også set i forhold til tilsvarende befolkningsgruppe i andre kommuner. Redegørelsen taget til efterretning.

Orientering fra So-Su gruppen
a)

Social- og Seniorudvalget dagsorden den 16. marts.
Kommentarer: So-Su gruppen afholder møde umiddelbart efter Seniorrådets møde
den 13. februar for at udfærdige høringsskrivelse til udvalget. Det udarbejdede høringssvar er vedlagt som bilag 5. Grethe Troensegaard og Anders Kopping har foretræde for udvalget og gennemgår høringssvaret.

b)

Referat fra gruppen.
Finn Kamper-Jørgensen har deltaget i Nordgruppe- og Regionsældrerådsmøde.
Den store Hospitalsplan skal til høring. Finn Kamper-Jørgensens indstilling om, at
So-Su gruppen får bemyndigelse til på Seniorrådets vegne at afgive høringssvar til
Hovedstadsregionen og kommunen, taget til efterretning.
Finn Kamper-Jørgensen gennemgik den udtalelse af 11. marts, han som enkeltperson har afgivet om Hospitalsplanen.
Seniorrådet enig i, at udtalelsen kan stå som Seniorrådets opfattelse over for Hovedstadsregionen og Fredensborg Kommune.

Orientering fra Teknikgruppen
a)

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 3. marts.
Kommentarer: Ingen.

b)

Referat fra gruppen.
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Gruppen har haft møde med kommunens Team Trafik, hvor Seniorrådet fremførte
ønsker om Offentlig trafik, herunder Flextur.
Seniorrådet konstaterede herved, at der efter ”busbestillingsprocessen 2016” med
Movia ikke synes at skulle nedlægges øvrige busruter. Sjørup og Endrupområderne
vil opnå lidt bedre busdækning. Seniorrådet ser gerne, at Flextur perioden udvides
med et par timer morgen og nat, og at bestillingstiden væsentligt nedsættes fra de
nugældende 2 timer, at betalingen (rejsekort, 65-, pensionistkort m.v.) indgår i busruternes og togdriftens 2-timers periode, eksempel: samme klip på Flextur- og Kystbanetog.

8)

9)

c)

Udvalget for Infrastruktur og Trafiks dagsorden den 18. marts.
Kommentarer: Ingen.

d)

Referat fra gruppen.
Intet.

Orientering fra IT- og Kulturgruppen
a)

Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 11. marts.
Kommentarer: Ingen

b)

Referat fra gruppen.
Intet.

c)

Kulturudvalgets møde den 10.marts.
Kommentarer: Ingen.

d)

Referat fra gruppen.
Intet.

Diverse
Finn Kamper-Jørgensen foreslår, at Seniorrådet opretter en ad hoc gruppe med henblik på fastsættelse i kommunen af en demenspolitik. Foruden Finn Kamper-Jørgensen
er Grethe Troensegaard og Anette Lewinsky interesserede i at deltage i en sådan
gruppe.

10)

Økonomi og budget
a)

Budget 2015, status på regnskabet samt foreninger og kontingenter, hvilke foreninger er Seniorrådet medlem af, og hvilke skal Seniorrådet være medlem af?
Udsat til nærmere undersøgelse.

b)

Principper og aftaler om diæter, kørselsgodtgørelse, fortæring, gaver m.v.
Dokument til fremtidig brug for udbetaling af diæt og kørselspenge er udarbejdet.

c)

Seniorrådets forslag til det kommunale budget (Punkt 14 i referat fra møde 2). Udsat
til nærmere overvejelser.

d)

Seniorrådets notat til økonomiudvalget angående besparelser Sag 35.
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Ingen bemærkninger.
11)

Reorganisering i Seniorrådet
a)

Behandlet, jf. ovenfor over punkt 5.

b)

Justering af organisation.
Forebyggelsesområdet under Fritids- og Idrætsudvalget behandles herefter af SoSu gruppen. Eventuel justering i øvrigt udsættes til kommende møde.

c)

Seniorrådets synlighed på nettet / hjemmeside (oprettelse af en undergruppe, pressegruppe?).
Udsat til nærmere overvejelse.

d)

Seniorrådets adgang til ”Lukkede bilag på kommunale udvalgs dagsordener”?
Udsat.

e)

Seniorrådet bør modtage ”heads - up” fra kommunen om ældrepolitiske relevante
høringsemner for Seniorrådet.
Michael Huusom har fra andre Seniorråd erfaret, at der i de pågældende kommuner
er personale, der har til opgave at underrette Seniorrådet om emner af ældrepolitisk
interesse, når sådanne opstår i kommunens arbejdsområder.
Enighed om at rejse spørgsmål om noget tilsvarende i Fredensborg Kommune.
Eventuelt over for direktør Morten Knudsen, når han kommer som gæst i Seniorrådet.

12)

Næste møde: Tirsdag den 7. april 2015, Kl. 09:00-13:00.
Gæst: Direktør Morten Knudsen.

13)

Eventuelt
Intet.

SR2015 – Referat møde 3-2015
Bilag:
1.
2.
3.
4.
5.

Seniorrådets mødekalender 2015
Mailudveksling med borgmester om Forebyggelsesrådet
Opdateret forretningsorden
Referat fra møde i Nordgruppen d. 26. februar 2015
Seniorrådets høringssvar til Social- og Seniorudvalgets dagsordenspunkt 30 vedrørende bygning af nyt plejehjem/rehabiliteringscenter.
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Bilag 1 til SR møde 3

Mødekalender 2015
Fredensborg Seniorråd
Fredag den 9. Januar 2015
Fredag den 3. Februar 2015
Fredag den 13. Marts 2015
Tirsdag den 7. April 2015
Fredag den 8. Maj 2015
Torsdag den 4. Juni 2015

kl. 13.00 – 17.00

Fredag den 14. August 2015
Fredag den 11. September 2015
Fredag den 25. September 2015
Fredag den 6. November 2015
Fredag den 27. november 2015

Alle dage kl. 09.00 – 13.00, undtaget torsdag den 4. Juni 2014
Møderne holdes normalt i Kontrabassen.
Møderne den 25. September og den 27. November holdes i Celloen.

SR2014 – Mødekalender 2015
Rettet på møde 3-2015
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Bilag 2 møde 3 Borgmesterbrev om Forebyggelsesråd.pdf

Bilag 3 møde 3 SR-Forretningsorden marts 2015.pdf

Bilag 4 til SR møde 3
Regionsældreråd Hovedstaden
Nordgruppen
www.region.dk
www.regionsaeldreraadh.dk

Den 7. marts 2015

Referat af møde i Nordgruppen den 26. februar 2015
Til stede var
Allerød:
Egedal :
Fredensborg :
Frederikssund :
Gribskov :
Halsnæs :
Helsingør:
Hillerød :
Hørsholm :

Ib Skovgaard Nielsen og Henning Mortensen
Annie Havnsøe Thomassen
Michal Husum og Finn Kamper-Jørgensen
Hanne Vedersø og Vibeke Davids-Hansen
Inger Lymark og Else Hjortkilde
Poula Thrane og Mogens Lehd Pedersen
Vagn Carlsen – afbud fra Anje Holmstad
Birgit Vejby
Hanne Wendt og Mogens Grand

Pkt. 1 – 2 - 3
Hanne Vedersø bød velkommen, referat fra25. november 2014 og dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 4 – orientering fra formanden
Fra forretningsudvalgets møde den 16. januar 2015
1. Bent Johansen ny formand, Bente Clausen fortsætter som næstformand. Axel fortsætter som meningt FU-medlem
2. Fortsat drøftelse af vedtægten, orientering herom på Reg.ÆR-mødet 11. marts –
hvorefter forslag kan sendes ud og forhåbentlig godkendes på Reg.ÆR-mødet 18.
juni. (bl.a. forslag om evt. at anvende 60+ er i stedet for borgere, om evt. at udvide
antal FU-medlemmer, evt. at anvende samme model vedr. antal stemmer, som i
Danske Ældreråd regie)
3. FU arbejder endvidere med en revision af FU’s forretningsorden.
4. Svend Hartling fortæller om det geriatriske arbejde i regionen samt lidt om HOPP
2020 på Reg-ÆR-mødet den 11. marts.
5. FU holder møde med Jesper Olsen (i stedet for Sofie Hæstorp Andersen) efter
Reg.ÆR-mødet mhp. det fremtidige samarbejde med regionen, herunder også om
økonomien.
6. Der skal afgives høringssvar inden den 24. april om HOPP 2020. Find oversigten over
sammenlægning af afdelinger/flytning til andre hospialer på regionens hjemmeside
under Center for Sundhed
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7. Møde i brugerpanelet vedr. siddende patienttransport – præsentation vedhæftes referatet.
8. Kalender: FU 21/5, 3/9 og 12/11 – Reg.ÆR 18/6, 10/9 og 3/12

Pkt. 5 - Bordet rundt – erfaringsudveksling, emner i overskriftsform
Allerød
Diskussion om man kan erstatte diæter over en periode til kontant udbetaling
Møde med SVU, hvor de vil sætte gang i ældrepolitikken
Diskuterer hvem og hvordan midler til ældrerådet administreres
Skal vort blad være papir eller digital
Budgetoplæg til diskussion
Egedal Seniorråd
inviteret til at hjælpe med besvarelser i breve så borgerne kan forstå dem
Plads mangel på idræt lokaler, da skolerne skal bruge dem
Planlægger international ældredag 1/10 2015
Fredensborg
Foreslår at vi udveksler årsberetninger, hvis vi laver dem
Seniorråd har stillet med 2 repr. til brugergruppe vedr.nyt plejehjem i Humlebæk
Anbefaler ældresagens pjece: frivillige skaber livskvalitet
Der er kommet en hospitalsplan 2020 - fil er tidligere rundsendt af Finn Kamper-Jørgensen.
Frederikssund
Kommunens 2 frivilligkoordinatorer har orienteret ældrerådet om deres arbejde
Ældrerådets repræsentanter på plejecentrene er blevet godt modtaget
Afgivet høringssvar til Vision, Faglighed og Opholdstyper i forb. med Frederikssunds nye
rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Hosp., hvor ældrerådet også deltog ved åbningen
Arbejder videre med brochure hos AD Medio aps.
Planlagt møde med Velfærdsudvalget 16.april
Gribskov
Gennemgang af plejehjemstilsyn, skulle være uanmeldte, men der er altid adviseret flere
gange, ældrerådet har påtalt dette.
Dementgruppe oprettet
Har i sin årsrapport kritiseret kommunen på flere punkter
Prioriteringskatalog
Stor tilslutning til arrangeret møde om frivillighed sammen med Gribskov kommune
og ældresagen. Deltagere fra hovedstadsområdet.
Madordning på sundhedscentrene
Samarbejde med udvalgene ok
Halsnæs
Årsberetning 2014 er gået i trykken og ældreguiden er udkommet
Møderække med Borgerservice - 4 gange årligt
Har besøgt plejecentrene og hjemmeplejen sammen med politikere og embedsmænd
Møde med BDO og udv.politikere for gennemgang af procedurer omkring tilsynsrapporter
Drøftelse af udformning og formulering af kvalitetsstandarder sammen
med handicaprådet.
Ny sundhedspolitik - afholdt borgermøde
Godkendt nyt budget, vi får 10.000 mere, ialt 85.000 (excl.kørsel)
Sag om omsorgssvigt på et plejehjem fortsat i 2015 og en ny er kommet til
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Frivilligkonference i Holbæk tilretelagt af ældresagen
Hillerød
Ændring af busstoppesteder ved Grønnegade centret og kolonihave område, samt
hastigsheds- begrænsninger ved plejecenter.
Transport: blinde og svagtseende, samt transport visiteret - egenbetaling
Info om høringssager, ønsker at en fra forvaltningen deltager i møde
Digital post fungerer kun den ene vej
Ønsker oplysning om det økonomiske omkring ældrepuljen, hvad er besparelsen ved anskaffelsen og hvad er disse blevet anvendt til.
Herudover, årsberetning, arrangement om arv og ret, international ældredag, senior service
åbent hus 1 time en gang om måneden
Hørsholm
Nyvalg til seniorråd - 9 medlemmer, heraf 2 nye damer og 2 suppleanter
Ældrepulje anvendelse til knaldsucces: musikalsk potpouri, kor af frivillige ældre borgere,
der optræder i kulturhus Trommen og plejehjem
Tilsagn om deltagelse i budgetplanlægning i marts
Medvirkende til oprettelse af lokal hjerteforening
Høringssvar ang. besparelse på ældreområdet: sengelinnedskift hver 4 uge til hver anden,
brusebad fra 2 til en gang om ugen og reduktion af rengøring
Plejehjem fungerer fint, men kommunen har for få pladser og venteliste garantien overskredet.
Har haft møde med jurist Dorthe fra Dansk ældreråd 3000 kr. for 3 timer
Punkt 5 refereret af Lillian Skjødt
Pkt. 6 – orientering fra og til Danske Ældreråd
1. Formand, næstformand og sekretariatsleder været til møde med Karen Ellemann fra
Venstre. Forsøger at få møder med Konservative og Liberal Alliance samt SF – inden
valget.
2. Valg til bestyrelsen i DAE afholdes for valgkreds 8, 9 og 10 i forbindelse med temadag om kvalitetsstandarder onsdag den 4. marts i Allerød. Resultatet offentliggøres
den 6. marts.
3. Været bestyrelsesmøde den 15/1 samt formandsmøde den 23/2 bl.a. med planlægning af repræsentantskabsmødet og konference den 11. og 12. maj.
4. DAE er inviteret til dialogmøde den 27/3 om Sundhedsstyrelsens tilsyn i fremtiden.
5. HV har som repræsentant for DAE været til en del møder i Folkebevægelsen Mod Ensomhed
6. DAE får en hel side (ud af 24) i et tillæg om seniorer i een af de store dagblade d.
27/2.
Pkt. 7 – andre punkter
”Frivillige” – blev drøftet kort, der er forskellige oplevelser i kommunerne om hvor meget og hvor der anvendes
frivillige. Enighed om, at frivillige ikke må påtage sig visiterede opgaver.
”Pårørende” nåede ikke at blive drøftet. Sættes på til næste møde.
Pkt. 8 Eventuelt
Til næste møde ønskes følgende drøftet: høringssvar, årsberetninger, praksis i senior/ældreråd.
Pkt. 9 Kommende møder
Næste nordgruppemøde tirsdag den 9. juni 2015
Næste Regionsældrerådsmøde 11. marts samt 18. juni 2015
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Bilag 5 til SR møde 3
16. marts 2015

Til: Social- og Seniorudvalget
Vedrørende: Social- og Seniorudvalgets møde den 16. marts 2015
Sag 30.

Nyt plejecenter – Indhold og funktion

Seniorrådet vil gerne knytte følgende kommentarer til dette dagsordenpunkt.
1) I det politiske beslutningsgrundlag for kommunens vedtagelse om at bygge
et nyt plejecenter i Humlebæk med 30-40 boliger til ibrugtagning i 2017 og
ca. 30 boliger til ibrugtagning i 2020, indgik bl.a. følgende (ref. Social- og
Seniorudvalgets dagsordenpunkt 60 den 6. Juni 2014).
”Den demografiske udvikling og den nuværende efterspørgsel efter plejeboliger medfører, at kommunen har behov for et nyt plejecenter med
anslået 30-40 boliger primo 2017 og yderligere 30 pladser primo 2020.
Centret tænkes således bygget i to etaper”.
Endvidere fremgår det, at aftalen med Hørsholm Kommune om køb af
plejehjemspladser udløber i 2016, hvilket øger behovet for nye plejeboliger yderligere.
Seniorrådet efterlyser i den forbindelse, om der er sket ændringer i plejehjemsprognosen siden juni 2014 og i hvilken retning, som retfærdiggør at det foreslås at fravige behovsvurderingen. Ydermere er det
uklart, om den foreslåede ændring vil bevirke, at plejeboliggarantien
ikke kan overholdes.

2) Seniorrådet har forståelse for, at udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen betyder, at der er et stigende behov for akut eller midlertidigt ophold.
Seniorrådet støtter fuldt ud bestræbelserne på at skabe et samlet, kompetent, fagligt ”center” for rehabilitering, for aflastning samt for indsatser, der
kan forebygge sygehusindlæggelser. Også af økonomiske grunde samt hensynet til borgernes livskvalitet taler for vigtigheden af, at kommunen kan tilbyde aflastningspladser. Seniorrådet savner imidlertid en oversigt, der retfærdiggør, at der bygges rehabiliteringspladser i stedet for plejeboliger.
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3) I forbindelse med planlægningen af det nye plejecenter er det planlagt, at
der af KUBEN udarbejdes en samlet oversigt over, hvad arbejdsgrupperne
henholdsvis borgermødet er nået frem til med hensyn til indhold, placering
m.v. for det nye plejecenter. Uden denne redegørelse er det vanskeligt at
tage stilling til, om plejeboligerne – i stedet for Humlebæk – kan tilbydes på
Lystholm. Der er efter Seniorrådets opfattelse og på baggrund af arbejdet i
grupperne nu tale om så stor en ændring, at det hidtidige arbejde ved en
vedtagelse af model 2 må anses for delvist spildt. Der nævnes i dagsordenen ”et Værdi- og Funktionsprogram for det nye plejecenter”. Seniorrådet
har ikke set dette program.

4) Såfremt der tales om først at bygge rehabiliteringsboliger og – senere – plejeboliger, vil mange af de ønsker, der fremkom i forbindelse med gruppearbejdet, formentlig ikke kunne imødekommes. Vi nævner i flæng: eget køkken, opholdsstue i forbindelse med køkkenet, samt oplevelses- og sanserum
i forbindelse med opholdsstuen. Det vil betyde, at plejeboligerne, som bygges i 2. etape, ikke vil leve op til, hvad arbejdsgrupperne har foreslået og
hvad der kan forventes af et nyt, tidssvarende plejeboligbyggeri.
5) I dagsordenens model 2 foreslås det, at de 24 akutpladser på Pilebo, som
oprindeligt er bygget som plejehjemspladser, ændres til plejehjemspladser,
når det nye byggeri i Humlebæk er færdigt. Det betyder imidlertid, at:
a) Der ”mangler” 6 - 16 pladser, idet der oprindeligt er planlagt 30 - 40
pladser i første del af byggeriet.
b) Desuden mangler de plejehjemspladser, som i øjeblikket lejes af
Hørsholm Kommune på Louiselund, og som fraflyttes med udgangen
af 2016.

6) Seniorrådet savner også i fremstillingen, at der tages hensyn til, at behovet
for plejeboliger ifølge beslutningen på Social- og Seniorudvalgets møde den
6. Juni 2014 vil være størst i Humlebæk og Nivå. Dette behov dækkes ikke
ved at inddrage rehabiliteringspladserne på Pilebo til plejeboliger.

KONKLUSION:
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Seniorrådet kan på det foreliggende grundlag ikke anbefale model 2 og foreslår,
at sagen sendes tilbage til administrationen med anmodning om et bedre beslutningsgrundlag og flere alternativer. Seniorrådet kunne i denne forbindelse
foreslå, at Pilebo bibeholdes, eventuelt ombygges/tilbygges, således at der opnås et forøget antal pladser. Herved kunne planlægningen af model 1 fortsætte.
Endelig er spørgsmålet om placeringen af centret også i spil, og såfremt centret
foreslås placeret i Humlebæk syd, ville det være muligt ikke at bygge i flere
etager som er nødvendigt ved den nu foreslåede placering.
Seniorrådet må konkludere, at der i det foreslåede er tale om en ”hovsaløsning”, der ikke tager hensyn til, at bygning af plejeboliger med den nødvendige kapacitet bør have højeste prioritet.
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