Se vores nye hjemmeside: selvejenetværket.dk

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 14 den 12. oktober 2017 kl. 15.00 på
Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400
København N.
Til stede: Svend Erik Christiansen, Knud Melballe Olsen, Randi Krogdal Steen, Barbara Lisemose,
Troels Behr, Erik Vinding og Frede Mølgaard.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 13 28.08.2017
2. Siden sidst, møde med KL, forvaltningens behandling af spørgeskemaundersøgelsen,
foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget, møde med forvaltningen om afsluttende
dialogmøde med borgmester Ninna Thomsen, Hørgårdens lejemål m.m.
3. Det fortsatte arbejde med en alternativ driftsoverenskomst eller større frihedsgrader under
den eksisterende.
4. Det politiske topmøde 26.10.2017
5. Hjemmesiden
6. Nyt ERFA-møde er aftalt til 08.02.2018 kl. 15.00 – 17.00
7. Evt. herunder nyt møde
Ad. 1.: Referatet godkendt.
Ad. 2.: Mødet i KL med Karen Marie Myrndorff og yderlig en medarbejder fra Fagkontor Ældre og
Sundhed havde været godt. Der var store imødekommenhed fra KL, men de havde begrænsede
muligheder. Vi havde talt om afbureaukratiseringsudvalget og deres konstatering var, at det var lidt
tyndt, hvad der hidtil var kommet ind af forslag. Vi har sendt vores bidrag medio juli til
Ældreministeren (vores forslag vedlægges referatet). Barbara har efter mødet i KL indsendt noget
materiale dertil. Frede spørger Karen Myrndorff, hvornår der sker noget videre i
afbureaukratiseringsudvalget.
Vi har sendt brev ud til vores medlemmer med en orientering om vores foretræde for udvalget samt
beslutningen omkring spørgeskemaundersøgelsen og det videre arbejde med alternativ
driftsoverenskomst. Frede skriver til forvaltning eller borgmester om, ar vi ønsker at være med i det
kommende arbejde.
Svend Erik og Erik har været til møde i forvaltningen omkring det afsluttende dialogmøde med
borgmesteren og forstandere/formænd. Borgmesteren fastholdt at holde mødet, der nu er fastsat til
27.11.2017 kl. 14.00 – 15.30 på Håndværkerforeningens Plejehejm. Der er ikke fastsat emner, men
vi talte om et par ting: Der er ikke mere midler at hente i Aktivitetspuljen, idet den blot er nedlagt.
Det vil være oplagt at spørge borgmesteren, hvad der skal prioriteres fra, når vi ikke mere får de
midler. For ca. et år siden inviterede forvaltningen de selvejende plejecentres bestyrelse til mere
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formaliseret dialog. Det var nok værd at få en evaluering af, hvordan det er gået. Kun i et distrikt,
der var kendskab til i bestyrelsen, synes det at have gået næsten efter bogen. Andre steder har
lokalområdechefen meldt sin deltagelse i et bestyrelsesmøde (og ikke inviteret bestyrelsen til møde
hos sig) og efterårets møde mellem bestyrelsesformændene og plejecenterlederne, der skal ligge
efter mødet med borgmesteren, er der ikke kommet indbydelse til.
Fortsat intet nyt om Hørgårdens lejemål.
Ad. 3.: Som anført ovenfor skal vi med i det videre arbejde. Til orientering for vores medlemmer
udsender vi forvaltningens opsummering af spørgeskemaundersøgelsen. Med udgangspunkt i
forslagene eller bindingerne fra spørgeskemaundersøgelsen vil formanden komme med et idepapir
til, hvor vi kan arbejde med større frihed.
Ad. 4.: Panelet er på plads med deltagelse fra alle de indbudte med undtagelse af Venstre. Vi mødes
3 kvarter før på Langgadehus og Birgit Meister kan være fremme ca. 16.30. Der var enighed om, at
de 5 skarpe til politikerne nu er o.k. (er sendt til vores medlemmer). Alle fra bestyrelsen med
undtagelse af Randi kan deltage.
Ad. 5.: Troels og Frede har været til undervisning i Formidable og skal nu overtage som
webmasters.
Ad. 6.: Vi skal selvfølgelig have en præsentation og så skal vi høre om borgmesterens visioner og
borgmesteren skal høre om vores forventninger. Desuden vil det være tid at høre, hvordan det går
med den alternative driftsoverenskomst.
Ad. 7.: Der er ikke aftalt nyt møde. Frede og Troels havde fået tilsendt et spil for demente med
billeder af mad, som kan give inspiration til at tale om, hvad man måtte have lyst at få at spise. Det
kan ses her: https://skrivklart.dk/4605-2/
Frede undersøger prisen.
22.10.2017
Referat v/Frede
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