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Referat af møde mellem Borgmesteren og Seniorrådet 08.06.2020 angående
Seniorrådets budgetønsker
Borgmesteren indledte med at sige, at det er dejligt at se Seniorrådet. Selvom det er bedst
med et fysisk møde, så skal vi gøre det næstbedste. Måske kan vi mødes igen efter sommerferien. Seniorrådet har fire budgetønsker. Det er ét enkelt budgetønske mere end de foregående
år, så måske griber det om sig.
Seniorrådets budgetønsker er:
1. En årlig hovedrengøring
2. At projekt Omsorgstandpleje går over i driftsmidler i kommunen fra 2021
3. Åbne pensionistcafeer i hele weekenden på alle fem pensionistcaféer, og
4. At kommunen stiller mikrobølgeovne til rådighed for de borgere, der er visiteret til varm
mad
Det 1. budgetønske handler om en årlig hovedrengøring
Borgmesteren sagde, at det er et tilbagevendende ønske fra Seniorrådet. Seniorrådet mener,
at det er blevet endnu mere nødvendigt med hovedrengøring, når der kun anvendes robotstøvsuger i den daglige rengøring. Hovedrengøringen har Byrådet diskuteret tidligere år og har
valgt ikke at tage med i budgetforliget de gange, hvor Seniorrådet har stillet forslaget.
Når Byrådet skal prioritere de midler, der er til rådighed, så plejer rengøring ikke at ligge øverst
på ønskelisten. Lige nu er landet ramt af en pandemi, som vi ikke kender de økonomiske konsekvenser af, og det kan også komme til at betyde, at hovedrengøring ikke ligger først for.
Borgmesteren sagde videre, at hun og Seniorrådet tidligere har talt om, at det er muligt for
borgerne at tilkøbe hovedrengøring fra et privat firma. Sidste år blev kommunens leverandører
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af praktisk hjælp og pleje spurgt, om de vil udføre hovedrengøring, også selvom borgerne ikke i
øvrigt er kunder, og det vil de gerne. Borgmesteren opfordrede Seniorrådet til at fortælle til de
borgere, der har ønske om hovedrengøring, at der er denne mulighed og fx nævne det i 60+
bladet. Rengøringen er for egen regning.
Inge Mandrup bad om, at det genovervejes, fordi det er vigtigt, at der bliver gjort ekstra rent.
Vi andre skal gå og spritte, og så kan vi ikke give de ældre en ekstra hånd. Borgmesteren svarede, at det er den daglige hygiejne, fx at spritte håndtagene af, når der har været besøg, der
har betydning. Det er ikke hovedrengøringen, der gør, at man ikke får smitte ind i løbet af året.
Bjarne Mogensen sagde, at han er blevet skræmt af at se rengøringsniveuet hos en ven, der
ikke kan klare sig selv. Borgmesteren svarede, at det handler om den daglige rengøring, som
der skal følges op på. Herle Klifoth bad om at få oplysninger på borgeren, hvis hun skal gå videre med dette og eller vil hun naturligvis tage det generelt med hjemmeplejen.
Inge Mandrup sagde, at det er deprimerende, at hun har nævnt dette i 7 år, og at hun hører fra
de pårørende, at det bliver værre år for år. Borgmesteren svarede, at det er en kontrol af den
løbende rengøring, der skal til. Inge Mandrup sagde, at Seniorrådet må sætte fokus på ordentlig rengøring, fremfor hovedrengøring. Borgmesteren bemærkede, at hvis køkkenbordet er beskidt, så er det ikke en hovedrengøring, der skal til. Inge Mandrup sagde, at Seniorrådet fremover bør insistere på at få kontaktoplysninger på borgerne, når disse henvender sig om dette.
Bjarne Mogensen sagde, at hvis en svagtseende borger ikke vil have gjort rent, så bør fx hjælperen gøre vedkommende opmærksom på, at der ikke er rent.
Hanne Jakobsen nævnte, at kontinuitet i hjælperne kunne spille en rolle. Herle Klifoth svarede,
at det kan være en fordel, at der er en vist udskiftning i medarbejderne, der kan se tingene på
en ny måde. Hun modtager gerne henvendelser fra Seniorrådet om dette.
Seniorrådets 2. budgetønske er, at projekt Omsorgstandpleje overgår til driftsmidler fra
2021, og altså bliver gjort permanent.
Borgmesteren indledte med at sige, at Omsorgstandplejen er forankret under tandplejen, som
hører under Børne- og Undervisningsudvalget.
Borgmesteren sagde, at hun altid har været enig med Seniorrådet i, at fokus på god tandhygiejne er en rigtig god idé, også i plejeboligerne eller endda især i plejeboligerne. Først var det et
specielt projekt også for udsatte. Derefter kom der et beløb i bloktilskuddet, og det ophører
nu. Det er anvendt til at højne kompetencerne, så medarbejderne i plejeboligerne har været
gennem et længere kompetenceudviklingsforløb. Medarbejderne skal sørge for, at nye medarbejdere bliver oplært, så plejeboligerne bliver ved med at have fokus på dette. Det er Herle
Klifoths ansvar. Det betyder ikke, at vi har en medarbejder, der kun er ansat til dette.
Herle Klifoth oplyste, at der er løbende fokus på diverse indsatsområder fx også nedre toilette.
Inge Mandrup fortalte, at Seniorrådet fortsat har kontakt til omsorgstandplejen. Herle Klifoth
sagde, at hvis omsorgstandplejen oplever problemer ved borgeres tandhygiejne i plejeboligerne, så gør de opmærksom på det. Hun fortalte videre, at der er fokus på dysfagi, og at det
er lykkedes plejeboligerne at lave velsmagende, synkevenlig mad, hvilket betyder meget for
borgernes velbefindende.
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Anny Vestergaard foreslog, at opsamlingen fra Seniorrådets møder med omsorgstandplejen
angående problemer fortælles videre til Herle Klifoth. Det ville denne meget gerne have.
Seniorrådets 3. budgetønske er, at alle fem pensionistcaféer holdes åbne alle ugens dage.
Borgmesteren sagde, at hun jo allerede ved, at dette ligger nogle i Seniorrådet meget på sinde;
hun tog jo imod underskriftindsamlingen angående caféen på Kildegården sidste år.
Borgmesteren sagde, at Møllegårdens café ikke bliver åbnet igen, fordi den i dag fungerer som
dagligstue for de 60 borgere, der bor i området. Den har i øvrigt været lukket siden 2012, og vi
har ikke hørt at dette er et problem, heller ikke da den lukkede. Så Seniorrådet har måske taget munden for fuld i dette tilfælde.
Bakkegårdens café blev lukket i 2016, fordi den havde et meget lavt besøgstal, derfor valgte vi
at ophøre med driften. Vi har heller ikke efterspørgsler på cafédrift dèr, fordi borgerne i stedet
benytter Kildegården eller Hareskovbo. Herle Klifoth sagde, at dem, der træner fitness må tage
deres egen kaffe med.
Borgmesteren sagde videre, at det jo var besluttet at evaluere ordningen med, at caféen på
Hareskovbo er åben søndag, og at Kildegården holder åbent om lørdagen. Resultatet skulle
have været fremlagt for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget efter sommerferien, men det
kan ikke lade sig gøre, fordi caféerne kun leverer take-away på grund af Corona-krisen. Cafeerne skal have fungeret normalt i en periode, før vi kan evaluere ordningen.
Herle Klifoth oplyste, at Kildegården gennemsnitligt har udleveret 30 måltider take-away om
dagen. Hun kunne ikke svare for Hareskovbo. Rosenlund har ganske få.
Borgmesteren sagde, at borgerne jo godt kan købe mad i en café eller restaurant og være sammen. Caféerne i plejeboligerne er underlagt reglerne for plejeboligerne.
Anny Vestergaard spurgte, hvornår der skal evalueres, bliver det først i 2021? Herle Klifoth svarede, der skal gå et stykke tid, og at intentionen er at slå ned på nogle tilfældige weekender og
få et objektivt billede. Borgmesteren sagde, at der nok skal gå et stykke tid, før borgerne føler
sig trygge igen.
Anny vestergaard spurgte, hvornår det igen bliver muligt at få pårørende på besøg i plejeboligerne. Herle Klifoth har set et første udkast til retningslinjer Styrelsen, og hun udarbejder regler sammen med lederne snarest, men der bliver begrænsninger og fortsat opfordring til at
blive uden for. Medarbejderne skal også tage sig af de andre borgere, og det har betydning for
antallet af besøg, varigheden osv.
Bjarne Mogensen spurgte, om der er en fælles standard i kommunerne for besøg? Borgmesteren svarede, at det er samme retningslinjer, men at det udføres forskelligt. I Gladsaxe blev der
åbnet op hurtigt, og de pårørende har været velkomne til at ”stikke af” med borgerne. Der er
også startet hurtigt op med træning og røgafvænning, selvfølgelig inden for Sundhedsstyrelsens rammer.
Seniorrådets 4. Budgetønske er, at kommunen stiller mikrobølgeovne til rådighed for de borgere, der er visiteret til varm mad.
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Borgmesteren sagde, at en mikrobølgeovn i dag betragtes som en del af en almindelig husholdning, og at der derfor slet ikke er lovhjemmel til at bevilge dem. Borgerne kan selv anskaffe sig
en mikrobølgeovn for 300-400 kr. Hun anbefaler de billige, da de er nemmere at betjene, fordi
der er for mange knapper på de dyre.
Mange af de borgere, der tidligere fik leveret opvarmet mad, har en mikrobølgeovn i forvejen,
fordi de stillede maden på køl og spiste den senere, fordi de ikke nødvendigvis ønskede at spise
maden på det tidspunkt, den blev leveret.
Bjarne Mogensen sagde, at nu viser det sig, at robotstøvsugere også er et almindeligt forbrugsgode, så der er flere udgifter til borgerne. Borgmesteren sagde, at ja, sådan er det, flere og
flere redskaber bliver almindelige, men Visitationen vurderer, om den enkelte borger kan betjene robotstøvsugeren.
Herle Klifoth sagde, at hun har en robotstøvsuger, og at den er bedre til at gøre rent under sengen og under sofaen end hende selv. Man kan starte den hver dag, hvis man ønsker det. Men
ja, den skal hjælpes ind i næste rum. Der vil fortsat være nogle til udlån i Det Udekørende Rehabiliteringsteam til afprøvning i borgernes hjem.
Bjarne Mogensen sagde, at det fremgår af udvalgssagen angående budgetbidrag, at prisen på
tøjvask skal stige for at klare budgetproblemer på Kildegården, det er et mærkeligt sted at placere denne udgift. Herle Klifoth svarede, at udvalget sendte det videre til budgetforhandlingerne, de har ikke besluttet det. Borgmesteren fortalte, at hvis man har et budgetønske, så
skal man foreslå 50% finansiering. Det står Borgmesteren frit for at vælge mellem finansieringsforslagene, der er ikke én til én sammenhæng. På dette punkt er der luft mellem taksten,
og hvad vi må tage for tøjvask. Prisen er fortsat langt fra maksimum. Det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer med i budgetforslaget.
Bjarne Mogensen nævnte Seniorrådets ændringsforslag til kvalitetsstandarder – forvaltningen
bør forholde sig til forslaget frem for at affeje det med henvisning til budgettet. Borgmesteren
sagde, at politikerne i første omgang bad forvaltningen om at forholde sig til forslagene. Der
skal dog være budgetmæssig dækning for kvalitetsstandarderne. Ændringer skal tages med i
budgetforslaget, hvis der er et godt forslag til en ændring, og der skal foreslås 50% finansiering.
Inge Mandrup sagde, at hun glæder sig til, at et af Seniorrådets forslag kommer videre. Borgmesteren fremhævede omsorgstandplejen, indretningen af plejeboligerne og ernæring af underernærede som forslag fra Seniorrådet, det er gået videre.
Inge Mandrup tog indkøbsordning og mad i plejeboligerne op. Borgmesteren sagde, at Ældresagen har udarbejdet et meget fornuftigt papir angående ældres mad. De har også udarbejdet
en madpolitik, som kommunen også kigger på. Økologi bliver ikke prioriteret over andre hensyn til ældres mad.
Inge Mandrup takkede borgmesteren og Herle for at møde op. Det virtuelle møde har ikke afskrækket, så det kan Seniorrådet også anvende til at vedligeholde samarbejdet. Borgmesteren
takkede for, at Seniorrådet ville mødes på Teams. Det gør det også nemt at afholde et kort
møde, uden at alle skal transportere sig rundt.
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