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1. Hjemmeplejens leder, Jesper Rasmussen
 Jesper orienterede om status i hjemmeplejen. Der arbejdes bl.a. på bedre dialog med den
enkelte borger med henblik på bedre visitation, rehabilitering, målsætning, samme hjælper
flest gange i samme hjem osv. Der kigges på flere løsningsforslag.
 Klippekort: Hjemmeplejen er i gang med at finde ud af hvilke borgere med størst behov, som
skal med i klippekortsordningen. Målet er bl.a. samme hjælper til samme borger, som nævnt
ovenfor.
 Ydelsespakker: Det er visitationen, som træffer myndighedsafgørelser og visiterer hjælp til
borgerne. I fremtiden forventes en forøget dialog om hjemmeplejeydelser - også med private
leverandører. Dette vil give større fleksibilitet i forhold til fx hverdagsrehabilitering.
 Hovedrengøringsordningen: Denne forløber planmæssigt.
2. Godkendelse af dagorden af d. 9. juni 2015
 Godkendt
3. Godkendelse af referat af d. 21. maj 2015
 Godkendt
4. Opfølgning på sidste mødes referat
 Tina inviterer en brandmand vedr. røgalarmer på plejehjemmene til seniorrrådsmøde i
august samt en forebygger til seniorrådsmøde i september.
5. Meddelelser fra formanden
 Intet nyt
6. Meddelelser fra medlemmer
 Mødet i regionsrådet er aflyst pga. folketingsvalget.
 Enkelte medlemmer har ikke modtaget mødediæter for de forgange møder. Dette følger
Tina op på igen.
7. Meddelelser fra forvaltningen
 Der er mange færdigbehandlede borgere på hospitalerne. Dette gør sig gældende for
mange kommuner. Det giver et pres på kommunens midlertidige pladser, som skal løses,
Derfor ønsker forvaltningen input/ideer fra seniorrådet om eks. Daghjem kan indtænkes på
en ny måde.
 Fremover skal plejehjemsgarantien / ventelisten være fast punkt på dagsordenen.
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8. Nyt fra plejehjem/ hjemmeplejen
 Kølemad: tidsplanen holdes ifølge Teknisk Forvaltning. Opstart er d. 1. august 2015.
 Hverdagsrehabiliteringsteamet er flyttet til hjemmeplejen på Plyssen.
 Visiterede hjemmeplejeydelser for 2. halvår 2014 steg kraftigt.
9. Sager i høring
 Seniorrådet oplyste, at de mener, at de skulle høres på ny i punkt 7, ældreplanen, på Socialog omsorgsudvalgets dagsorden d. 18.5.2015. Freddy undersøger nærmere.
 Det skal undersøges om Seniorrådet skal høres i Budgetoverslag 2016 samt om punktet
Embedslægetilsyn er fremsendt.
10. Orientering om politiske beslutninger
 Intet nyt.
11. Evt.


Intet nyt.
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