Notat

Sekretariatet
Michael Eskedal/mies
10. januar 2022

Referat til Seniorrådsmøde 10. januar 2022
Møde nr. 1
Mødested: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, Mødelokale H
Mødetid: Kl. 08.00 – 10.00
Deltagere: Eric Brown, Michelle L.H. Baadsgaard, Vibeke Eiberg, Søsser C.M Grønnegård, Kjel Bording
Johansen, Pia Klingenberg, Jens Jacob Krintel, Ullas Sørensen og Finn Yde-Andersen. Forvaltning:
Michael Eskedal
Afbud:

1. Bemærkninger til dagsordenen
1.1 Eventuelle tillægspunkter,
1.2. Emailliste til rådet: verificeres
Beslutning:
1.1. Demensindsats indsættes som ekstra punkt på dagsordenen
1.2. Adresse email er opdateret og sendes rundt som bilag til referatet

2. Godkendelse af referat af konstitueringsmødet
Referatet af mødet den 8. december er udsendt og skal godkendes med evt.
bemærkninger.
Beslutning:
Referatet godkendt

3. Meddelelser fra formandsskabet
Eventuelle meddelelser fra formandsskabet præsenteres.
3.1 Opfølgning vedrørende plejecenter sag 3.2 Meddelelse om direktør ophør på Velfærdsområdet
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3.3 Meddelelse om henvendelse den 20. december 2021 om manglende
snerydning ved elevatortårnet v. Biblioteket
Beslutning
3.1 Orientering om sag – Seniorrådet tager de kommunale kvalitetsstandarder
op i forhold til udskrivninger fra hospitaler med ny direktør i fortsættelse af
arbejdet ift. udskrivninger fra Nordsjællands Hospital.
3.2 Meddelelse om at direktør stopper og fortsætter i Greve Kommune pr. 1.
februar 2022.
3.3 Seniorrådet blev kontaktet om snerydning til orientering. Seniorrådet
videregav informationen om rydning til Forvaltningen. Seniorrådet gør
opmærksom på at anvende muligheden for: TIP kommunen.
4. Sager til høring fra udvalget SBU – forslag til høringssvar
Sagen om udbud af praktisk hjælp og personlig pleje er sendt til høring i
Seniorrådet – forslag til høringssvar kan udarbejdes og sendes til SBU.
Beslutning:
”Seniorrådet udtaler til udvalget at model 2 bør vælges til at sikre det frie valg
på området. Seniorrådet tilføjer derudover, at der fortsat indarbejdes en passus i
udbudsmaterialet om, at medarbejdere altid skal være under kompetent og
kyndig faglig instruktion fra sundhedsfagligt personale, og at der stilles krav om
kompetenceudvikling samt en plan herfor hos leverandører som en absolut
nødvendig forudsætning.”

5. Sag om udbud af urologiprodukter
Forvaltningen har sendt materiale til Seniorrådet i det nye år vedr. udbud af
urologiprodukter. Vedlagt som bilag. Rådet skal diskutere om der skal laves et
høringssvar til udbuddet inden den 14. januar 2022.
Beslutning:
”Seniorrådet udtaler, at udbuddet gennemføres som angivet. Med afsæt i det
smalle sortiment finder Seniorrådet det vigtigt, at der iværksættes en
brugerundersøgelse blandt brugerne cirka et år efter udbuddets ikrafttrædelse. I
forbindelse med udbuddet har Seniorrådet bemærket, at antallet af brugere i
Allerød Kommune ligger væsentligt lavere end de øvrige kommuner og det
undrer at udgifterne ligger på samme niveau. Seniorrådet vil gerne have svar på
om der er tale om en trykfejl?”

6. Sager til orientering fra udvalget SBU
Sagen om gældende politikker i Allerød Kommune kan være relevant at
orientere sig i for Seniorrådet – da det giver et overblik over gældende politikker
i kommune. Der rettes opmærksomhed på politikkerne inden for Ældre- og
Sundhedsområdet som vigtigst for Seniorrådet
Beslutning:
Til efterretning
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7. Seniorrådet 2022-2025 valg til poster i rådet
På konstitueringsmødet blev Seniorrådets forretningsudvalg nedsat. I dette
punkt skal der vælges repræsentanter til de øvrige poster i Seniorrådet 2022-25.
I henhold til bilag omkring Seniorrådets organisation kan der vælges
repræsentanter til følgende poster.
7.1 Regionsældrerådet Hovedstaden 2 repræsentanter – afstemning ud fra
interesse.
7.2 Regionsældrerådet Nordgruppen 2 repræsentanter - afstemning ud fra
interesse.
7.3 Dialogforum med plejecenter – afventer udspil (Seniorrådets vedtægter)
7.4 Drøftelse af behov for Bolig- og Trafikudvalg og evt. repræsentation
7.5 Drøftelse af behov for Sundhedsudvalg og evt. repræsentation
7.6 Drøftelse af behov for Seniorfilmudvalg og evt. repræsentation i/forår 2022
vagtplanlægning.
7.7 Senior IT Allerød 2 repræsentanter
7.8 Foreningssamvirket Skoven 4 1 repræsentant
7.9 Redaktionsudvalget Ny Alder repræsentanter (arbejdsgruppe ift. bladets
fremtid)
7.10 Smagspanelet Mad til Hverdag 2 repræsentanter fra Seniorråd Allerød
7.11 Pensionistskovturen Allerød Kommune (byrådet)
7.12 Samarbejde med Ældre Sagen Allerød 2 repræsentanter
7.13 Beboerpårørenderådet Plejecentre Allerød Kommune – afventer udspil
Beslutning
7.1 Regionsældrerådet Hovedstaden Kjel Bording Johansen og Finn YdeAndersen valgt for 2 år.
7.2 Regionsældrerådet Nordgruppen Kjel Bording Johansen og Finn YdeAndersen valgt for 2 år.
7.3 Dialogforum med plejecenter – Pia Klingenberg og Vibeke Eiberg valgt som
dialogforum. Rådet afventer det nærmere udspil ift. dialogplejecenter.
7.4 Bolig- og Trafikudvalg er valgt Ulla Sørensen, Eric Brown, Michelle
Baadsgaard, Søsser Grønnegård.
7.5 Sundhedsudvalget: Finn Yde-Andersen, Eric Brown, Pia Klingenberg, Vibeke
Eiberg, Jens Jacob Krintel.
7.6 Seniorrådet beslutter, at køre forårssæsonen ud. Rådet vil umiddelbart ikke
videreføre Senior Bio, men det tages op på følgende møde. Foreløbige
forårsvagter sendes med ud som bilag til referatet.
7.7. Senior IT udvalget består af Eric Brown og Finn Yde-Andersen. Søsser
Grønnegård er suppleant.
7.8 Skoven 4: Ulla Sørensen er valgt som repræsentant for Seniorrådet.
7.9 Ny Alder: Eric Brown, Ulla Sørensen, Kjel Bording Johansen. Det aftales at
drøfte form og indhold på et senere møde.
7.10 Mad til Hver Dag smagspanel Ulla Sørensen, Eric Brown, Michelle
Baadsgaard, Finn Yde-Andersen, Pia Klingenberg
7.11 Pensionistskovtur: Søsser Grønnegård, Vibeke Eiberg
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7.12 Samarbejde med ÆldreSagen: Formanden afholder møde med Ib Skovgaard
Nielsen om det videre samarbejde. Finn Yde-Andersen og Søsser Grønnegård
står til rådighed ift. samarbejdet.
7.13 Beboerpårørenderådet Plejecentre Allerød Kommune: Afventer udspil fra
Plejecentre.
8. Danske Ældreråd introduktionskurser nye medlemmer
8.1. Introduktionskurser af Danske Ældreråd. Forskellige steder i Danmark. Datoer
fx 1. marts Ballerup og den 4. marts Ballerup. Tidspunkt kl. 9.00 – 15.00
Program kan ses på Danske Ældreråds hjemmeside. Pris 1.100 kr. pr. deltager.
Beslutning
Rådets beslutning er at deltage i kurset de 1. marts 2022 i Ballerup. Formanden
deltager ikke. Øvrige rådsmedlemmer tilmeldes af sekretariatet.
9. Seniorråds henvendelse om defekt elevator på biblioteket og påvirkning af 1. sals
aktiviteter for brugerne.
Der skal aftales, hvem og hvad, der skal rettes henvendelse om ift.
elevatordefekten på Biblioteket.
Beslutning:
Det er meddelt, at der gennemført udbud på elevator og leverandør er valgt til
installation af ny elevator. Seniorrådet forventer, at der kommer en ny elevator
inden for kort tid.

10. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. vedtægter for Seniorrådet 2022-2025
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som laver forslag til vedtægter til
Seniorrådet 2022-25 med henblik på godkendelse i byrådet den 28. april 2022
med behandling i økonomiudvalg først. Dvs. at udkast skal drøftes på næste
møde i Seniorrådet den xx
Beslutning:
Arbejdsgruppen består af Pia Klingenberg, Finn Yde-Andersen, Eric Brown og Kjel
Bording Johansen.

11. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. forretningsorden for Seniorrådet 2022-2025
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som laver forslag til forretningsorden til
Seniorrådet 2022-25 med henblik på endelig godkendelse i Seniorrådet den xx.
Dvs. at udkast skal drøftes på næste møde i Seniorrådet den xx.
Beslutning:
Arbejdsgruppen består af Pia Klingenberg, Finn Yde-Andersen, Eric Brown og Kjel
Bording Johansen.

12. Budget for Seniorrådet (økonomi afsat i budget 2022)
Afslutningen for regnskab 2021 og de sidste bogføringer på 2021 regnskabet er
den 17. januar. Iflg. budgettet er Seniorrådets budget for 2022 på 112.000 kr.
Beslutning:
Særskilt henvendelse til byrådet om budget til Seniorrådet herunder til IT-udstyr
tages op på næste møde. Derudover meddelte Finn Yde-Andersen at kasserer
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rollen er påtaget forbehold. Forretningsudvalgets beføjelser herunder
handlemuligheder skal afklares i forretningsordenen og arbejdet heri.
13. Mødedatoer i Seniorrådet 2022
På baggrund af bilaget over foreløbige mødedatoer for de forskellige politiske
fagudvalg foreslås det, at Seniorrådet fastsætter mødedatoer og tidspunkter for
møder resten af 2022. Evt. ændringer kan altid aftales efterfølgende men i
forhold til booking af mødelokaler og øvrig planlægning er det erfaringsmæssigt
vigtigt at få fastsat datoer for hele året.
SBUs foreløbige mødedatoer 2022 er sat til:
Onsdag den 12. januar
Onsdag den 2. februar
Onsdag den 2. marts
Onsdag den 30. marts
Onsdag den 4. maj
Onsdag den 1. juni
Onsdag den 10. august
Onsdag den 31. august
Onsdag den 28. september
Onsdag den 2. november
Onsdag den 30. november
Beslutning:
Seniorrådet beslutter at afholde møder om mandagen forud for SBU. Det giver
følgende datoer. Der er kun sat tider på de første møder, men af hensyn til
mødelokalebooking de fleste møder foreløbig booket i tidsrummet 8.30-11.30.
Mødedato
10. januar 2022

Mødetid
Kl. 8.00-10.00

31. januar 2022

Kl. 8.30-11.30

28. februar 2022

Kl. 14.00-17.30

28. marts 2022

Kl. xx

2. maj 2022

Kl. xx

30. maj 2022

Kl. xx

8. august 2022

Kl. xx

29. august 2022

Kl. xx

26. september 2022

Kl. xx

Mødested
Rådhuset
mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale F
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31. oktober 2022

Kl. xx

28. november 2022

Kl. xx

Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F

14. Eventuelt
Eventuelle punkter til orientering som ikke kræver fælles beslutning, men
noteres af hensyn til fælles information eller indbyrdes aftaler.
Fælles foto af Seniorrådet taget til offentliggørelse på Allerød Kommunes
hjemmeside.
15. Diæter
Diæt for deltagelse i mødet sendes til personaleafdelingen af Sekretariatet,
såfremt man ikke ønsker at modtage diæt meddelelse det her.
Beslutning
Sekretariatet har antager at alle ønsker diæter såfremt, det ikke ønskes bedes
det meddelt til Sekretæren inden den 14. januar 2022.

16. Demensindsats
Seniorrådet godkendte at punktet blev indsats på dagsordenen jf.
bemærkninger til dagsordenen.
Beslutning
Punktet blev ikke behandlet inden for tidsrammen. Punktet udskudt til næste
møde.

Seniorrådet den 10. januar 2022
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