KERTEMINDE KOMMUNE
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Kl.:
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Deltagere:

Annette Langhoff (AL)
Birte Michelsen (BM)
Ellen Nielsen (EN)
Gerda Lindholm Hansen (GLH)
Ingrid Hansen (IH)
Laila Rosenbek Finsen (LRF)
Orla Eggebrecht (OE)

Referat
fra
Seniorrådets møde den 10/9 2018 kl. 09.00 på Munkebo gamle Rådhus,
mødelokale 1.
Afbud: Ellen Nielsen og Annette Langhoff.
Fremover vælges ordstyrer ved møderne.
1.
Orientering om Værdighedspolitik
Leder af Rehabilitering, Handicap og Pleje Stine Dideriksen og sundheds- og analysekonsulent
Lene Høybye.
Sundheds- og analysekonsulent Lene Høybye, der orienterede om Værdighedspolitikken.
Der var afbud fra Leder af Rehabilitering, Handicap og Pleje Stine Dideriksen.
2.
Godkendelse af referater 20.8. 2018
Referatet godkendt uden bemærkninger.
3.
FN’s Internationale dag orientering GL:
a) Invitationer, pjecer o.a. materialer
Ad a)
Der anvendes ikke fotos på navneskilte.
Der er grønt lys fra chefjurist Leif Hansen til at bruge Kerteminde Kommunes logo på
materialerne.

b) Deadline tilmelding 20.9.
Ad b)
Tilmeldingerne er ved at komme ind.
c) Deadline til køkken 26.9.
d) Service – borddækning mv. OK
e) Køkken – forplejning mv. OK
f)

Musik – lyd, scene mv. OK

g) Seniorrådet møder på dagen kl. 13
h) Orientering til KJA og FS (er givet)
i)

Annoncering Kerteminde Kommune Orienterer 11.9. og 18.9./Frivilligcentrets
Nyhedsbrev uge 32 og 33

j)

Pressemeddelelse. Er udarbejdet af LF.

k) Orientering til TV2 m.fl.
Ad k)
Laila Finsen har orienteret.
Munkebo Lokal TV producerer video fra arrangementet. Der tages kontakt af OE.
l)

Facebook
Ad l)
Laila Finsen har iværksat.

m) Hjemmesiden
Ad m)
OE tager fotos til brug for vores hjemmeside.

4. Borgermøde med Hjemme- og Sygeplejen, Pensionistforeningen og Ældresagen Fjordly den
11. oktober 15-17. Orientering om sidste arbejdsmøde GL
Der har været afholdt arbejdsmøde på Fjordly Plejecenter vedrørende næste dialogmøde den 11.
oktober. Laila Finsen orienterede herom.
5. Orientering ved næstformand:
a) Info/drøftelse antal modtagere af Sygepleje Sundhedslovens § 138 samt servicelovens
§ 83 modtagere af hjemmepleje – ifølge oplysninger fra Bente Fournaise
b) Info/drøftelse af Seniorrådets ønske om optagelse pkt. til ÆHPU møde 4.9. vedr.
borgere i Kerteminde Kommune, som udelukkende har folkepension.
c) Orientering om 17, stk. 4 udvalg om borgerinddragelse. (LF er udpeget)
Ad a)
Det kan nævnes, at der er 198 plejeboliger i Kerteminde Kommune.
Kommunal sygepleje ydes efter sundhedslovens § 138. Aktuelt modtager 718 borgere sygepleje.
Hjemmepleje (praktisk hjælp og personlig pleje) ydes efter servicelovens § 83. Aktuelt modtager 953
borgere hjælp. Heraf modtager 563 personlig hjælp og 808 praktisk hjælp. En stor del modtager
begge former for hjælp.
Praktisk hjælp leveres både af hjemmeplejen og de 3 godkendt private leverandører (Flenco,
Munkebo Rengøring og Fyns Rengørings Service).
De ovenstående ydelser er alle skal-opgaver, dvs. kommunen er ifølge lovgivningen forpligtet til at
ydehjælpen/betale for hjælpen til borgere, som efter en individuel vurdering er visiteret til ydelsen.
Hjælpens omfang og kommunens serviceniveau er fastsat i kvalitetsstandarderne, som kan læses på
kommunens hjemmeside.

Ad b)
Seniorrådet undersøger, hvorvidt der kan oplyses tallet på borgere, der udelukkende modtager
folkepension.
Ad c)
Formand Laila Finsen er udpeget til § 17, stk. 4 -udvalget.
6. Danske Ældreråd:
a) Ældrepolitisk Konference Vingsted ”Det nære og sammenhængende
Sundhedsvæsen – hvad er udfordringerne”? 15.11. kl. 9.15-16 tilmelding senest
2.11. til formand. Invitation sendt til ÆHPU – 2 personer kan deltage fra udvalget.
b) Temadag ”Værdighed i Ældreplejen – hvorfor og hvordan 29. 11. kl 9-15.40 i
Middelfart – Sundhedsstyrelsen – Gratis.
Ad a)
Britt Pedersen og Lone Kiilerich fra ÆHPU deltager.
Ad b)
Nærmere herom vedr. samkørsel og evt. tilmelding.

7. Nyt fra Regionsældreråd:
Intet nyt.
8. Årsmøde for fynsk Ældre- og Seniorråd 24. oktober 9.30-15 i Nyborg. Tilmelding.
Det koster noget at deltage. Laila Finsen modtager tilmeldinger.
9. Bordet rundt
Det blev konstateret, at budgettet nu kommer til vedtagelse, og at der ikke er flere høringsfaser.
Der blev nævnt skilteproblemer og tilgængelighedsproblemer i byrummet. Såfremt Laila Finsen ikke
deltager i udvalg, vil Orla Eggebrecht gerne deltage.
10. Eventuelt
a) Planlægning af julefrokost
Gerda Lindholm arrangerer julefrokosten, der afholdes i Kerteminde-hallen den 10.
december kl. 12.00.
b) Køresedler
Køresedler afleveres for hvert møde. Der tages kopi, inden de (og diætsedler) sendes til
Løn- og Personalekontoret. Kopierne opbevares i protokollen.
c) Forplejning til møderne
Det aftaltes, at Jane Blæsbjerg til møderne sørger for kaffe, te, franskbrød, smør og
mellemlagret ost.
Gerda sørger for marmelade.
d) Mødeplan 2019
Det aftaltes, at der på næste møde udarbejdes mødeplan for Seniorrådets møder i 2019.
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