RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 7

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 28.05.2018

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale F.

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30

TILSTEDE: Kjel Bording Johansen, Henning Mortensen, Jens Jacob Krintel, Bente Hjorth, Carl Erik
Østberg, Helen Nielsen, Dorte Hansen, Elsie W. Andersen, Eric Brown.
AFBUD:
EJ MØDT:

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra 26. april 2018
Godkendt

2.

Meddelelser fra formand og næstformand
 Fælles foto i forbindelse med mødet 28. maj 2018 ca. 9.30
 Formanden orienterer om Region Hovedstadens forestillinger om
sundhedsvæsenet. (Temaet var sundhedsplatformen og den ansvarlige læge
som projekt).
 Kommune Kontakt Rådet (KKR) og Region H. møde om Sundhedsaftale den
30. maj 2018
 Fotoet taget i kantinen i Rådhuset fællesbillede lagt på hjemmesiden.
 Formanden orientererede om mødet vedr. Region Hovedstaden og visioner for
sundhed i Regionen. Til efterretning.
 Elsie W. Andersen og Eric Brown deltager i mødet den 30. maj 2018. Ved
invitationer med kort varsel aftales deltagelse mellem formand og sekretær
fremadrettet.

Beslutning

3.

Sager til høring fra udvalg
SVBU 29. maj 2018
 Værdighedspolitik – 2018-2021

Beslutning

Til efterretning, idet Seniorrådet har afgivet høringssvar/ kommenteret Værdighedspolitikken ved mødet den 26.
april 2018.

4.

Sager til orientering fra udvalg
SVBU 29. maj 2018
 Budget 2019-2022: Budgetnotat 3: ”Nøgletal”.
 Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag
til service
 Velfærdsteknologi grøn gang test og evaluering
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Beslutning







Vejledende rådighedsbeløb
Status og prognose ældre- og plejeboliger 2018 rev.
Rekruttering Ældre- og Sundhedsområdet 2018
Midlertidige pladser – kapacitet
Initiativsager fra diverse partier (foreløbig)



Velfærdsteknologi grøn gang test og evaluering

Seniorrådet anerkender kommunens tilgang til velfærdsteknologiske løsninger som en teknologi, der hhv.
Hjælper borgerne i hverdagen, så de bliver så selvhjulpne som muligt
Understøtter medarbejderne i den daglige opgaveløsning for herved at højne arbejdet med at drage
omsorg for den enkelte plejehjemsbeboer.
Seniorrådet vil dog understrege, at velfærdsteknologiske løsninger aldrig må indgå som en besparelse/ erstatning
eller barriere for menneskelig omsorg, der altid må og skal være den vigtigste relation medlem borgere og
medarbejdere.
Seniorråder bifalder desuden kommunens strategi med at vælge velafprøvede teknologier med dokumenteret
effekt samt at nye teknologier så vidt muligt afprøves i mindre skala før en eventuel beslutning om anvendelse i
organisationen.
Seniorrådet er derudover enig i den betragtning, at en vellykket implementering af velfærdsteknologiske løsninger
i høj grad er baseret på et godt samarbejde med personalet med fokus på god introduktion og uddannelse.
Seniorrådet mener herudover, at den teknologiske udvikling også bør omfatte social velfærdsteknologi, hvilket har
været afprøvet i Storskærmsprojektet, der nu er implementeret i lille skala på Engholm plejecenter støttet af
frivillig indsats. Til orientering arbejdes der, med baggrund i storskærms rapportens visioner, videre med at få
gennemført et pilotprojekt i mindre skala med en anden type skærm. For at få inspiration tager Styregruppen m.fl.
på virksomhedsbesøg hos AV-center København d. 26. juni for at blive klogere på skærmmuligheder til social
velfærdsteknologi på plejecentre med henblik på senere eventuelt at søge støtte fra fondsmidler.



Status og prognose ældre og plejeboliger 2018

Seniorrådet tager kommunens opgørelse over det kommende behov for ældre- plejeboliger til efterretning og vil
nøje følge den planlagte analyse i 2018 om fremtidens boligformer med baggrund i den demografiske udvikling.
Seniorrådet anerkender derudover Forvaltningens opdaterede bolignotat fra 2017 med status og prognose for
ældre- og plejeboliger.
En særlig passus i notatet omhandler de midlertidige pladser. Seniorrådet ser med stor alvor på det forventede
forøgede pres på de midlertidige pladser og opfordrer i den forbindelse SVBU til at sikre tilstrækkelig kapacitet og
effektive forløb, der lever op til borgernes behov og gældende lovgivning.



Midlertidige pladser – kapacitet

Seniorrådet tager Forvaltningens orientering til efterretning, men finder det uacceptabelt, at det nuværende pres
på de midlertidige pladser/ akutområdet ikke er blevet erkendt på et tidligere tidspunkt, da alle spor i meget lang
tid har peget i den retning. Seniorrådet finder det vigtigt, at ventelistegarantien på plejeboliger overholdes så vidt
det er muligt, og at de nødvendige tiltag iværksættes. De foreslåede tiltag i forbindelse hermed kan forventeligt
afhjælpe en selvskabt situation. Seniorrådet udtaler at forslaget om at der kan være tosengsstuer på de
midlertidige pladser ikke kan accepteres.



Rekruttering Ældre- og Sundhedsområdet 2018

Seniorrådet tager forvaltningens opgørelse over forbruget af vikarer indenfor området ældre og sundhed til
efterretning, og anerkender samtidig de vanskeligheder de enkelte virksomheder har i forbindelse med
rekruttering af kvalificerede medarbejdere og fastholdelsen af disse.
Seniorrådet finder, det er et meget højt beløb, der årligt anvendes til vikarer, men forstår, det er en
nødvendighed/supplement i forbindelse med tilrettelæggelsen af de daglige opgaver så længe, der er så mange
ledige stillinger. Seniorrådet foreslår evt. brug af fastholdelsestillæg som motivationsfaktor



Vejledende rådighedsbeløb

Seniorrådet tager Forvaltningens opgørelse over pensionisters og kontanthjælp modtageres rådighedsbeløb til
efterretning. Seniorrådet finder det beklageligt og unødvendigt, at de tildelte ydelser ligger under gennemsnittet for
de øvrige kommuner i Region Hovedstaden og ser gerne, at Byrådet regulerer rådighedsbeløbene, så de i det
mindste svarer til de gennemsnitlige ydelser for regionens kommuner.

5.

Dialogmøde om budget 2019-2022 afholdt den 17. maj 2018 (Opfølgning)
Kort opsamling på mødet og formen

Beslutning

Seniorrådet drøftede mødet, som udgangspunkt var der stor lydhørhed og godt at møde
udvalget. Temaerne var noget spredte grundet forskellige interessegrupper. Selv
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mødeformen kan godt gentages. Annonceringen må gerne ske tidligere end 14 dage før
selve afholdelsen gerne med 1 mdr. varsel.

6.

Beslutning

7.
Beslutning

8.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden møde opsamling (Kjel)
2. Nordgruppe møde opsamling (Helen og Bente)
3. Bolig- og Trafikudvalget (Eric)
4. Dialogforum med Plejecentrene opsamling fra møde (Helen)
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter opsamling fra møde (Kjel)
6. Sundhedsudvalget (Elsie)
7. Seniorfilmudvalget (Dorte)
8. Senior IT (Carl)
9. Skoven4 Aktivitetshus (Carl/Kjel)
10. Redaktionsudvalg Ny Alder (Status)
11. Smagspanel – Mad til hver Dag (Status)
1. Til efterretning
2. Til efterretning
3. Til efterretning – med bemærkning om at ældre materiale vedr. shuttle
busruter materialet tages op igen og sendes til Eric Brown, herudover
sættes toilet i bymidten på dagsordenen igen
4. Til efterretning – med bemærkning om, der er ekskursion til AV-center med
fokus på anvendelse af teknologi på plejecenter.
5. Formanden har været til mødet og det var et godt møde – med deltagelse
af både beboere og pårørende. Der er afsat ca. 40.000 kr. til rådets
arbejde. Ideen er god og møderne afholdes på de enkelte plejecentre på
skift. Der afholdes møde ca. kvartalsvis.
6. Intet at bemærke – udvalget mødes efter aftale. Elsie W. Andersen
indkalder til planlægningsmøde om et evt. arrangement den 1. oktober
2019.
7. Senior Bioprogrammet er sendt til Kjel Bording Johansen – til tryk i Ny
Alder.
8. Senior IT Indlæg til Ny Alder er sendt med program over kurser.
9. Skoven4 Aktivitetshus. Vedr. booking skal man fremover henvende sig til
Hans Clemmensen til booking til 1. sal. – Kjel Bording Johansen kontakter
Forvaltningen vedr. brikkerne, som er bestilt.
10. Redaktionsudvalget samles til redaktionsmøde d.d. kl. 14.30, hvor
drøftelsen af udgivelsen af Ny Alder sættes på dagsordenen.
11. Smagspanelet mødes hos selskabet Mad til hver Dag, Lokesvej 12
3400 Hillerød, den 26. september 2018 13.30 - 15.00 Carl Erik Østberg
deltager. Åbent hus den 21. september 2018 kl. 10.00 – 14.00. Samme
adresse: Lokesvej 12, 3400 Hillerød

Storskærm opsamlingsmøde på Engholm den 17. maj 2018 orientering (Helen) (inkl.
bilag).
Jf. pkt. 6.
Drøftelse af dialogforum med Tina Rantzau og øvrige daglige ledere af plejecenter. Intet at
bemærke. Seniorrådet ønsker formen fastholdt. Næste møde er ikke aftalt. Det skal gerne
afholdes på et andet plejecenter.
Pensionistudflugt 2018 – status
 Sange mv.
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Beslutning

160 deltagere til mandag 3 busser, 187 deltagere tirsdag 4 busser, 115 deltagere onsdag
deraf 11 deltagere i handicapbusser – 2 store busser. 456 solgte billetter pt. inkl. byrødder.
Opdateret liste med deltagere og busser sendes til Seniorrådet senest den 1. juni 2018
med Dorte Hansen (ansvarlig)
 Jens Jacob Krintel har skrevet forslag til historiske fikspunkter til turen – som
sendes til Seniorrådet.
 Sang pensionistsangen er trykt i 500 stk. og udleveret til Seniorrådet.
 Ekstra sang sendes til Forvaltningen med henblik på tryk 500 stk. til Bromøllekro.

9.

Seniorrådets økonomi 2018


Beslutning

10.

Rejseafregninger – Elsie W. Andersen (har sendt) / Dorte Hansen (har sendt) / Eric
Brown (sender afregning til Forvaltningen) / Bente Hjorth (har sendt). Fremadrettet
afregnes togbilletter direkte med kasserer for Seniorrådet.

Seniorrådets mødeplan 2018, der planlægges 10 ordinære møder.
Datoer 2018
28. maj 2018

Tidspunkt
Kl. 8.30-11.00

Sted
Rådhuset

Lokale
F

Bemærkning
Mødelokale booket

25. juni 2018

Kl. 8.30-11.00

Rådhuset

F

Mødelokale booket
Kjel Bording afbud
Mødelokale booket
Mødelokale booket

Beslutning

27. august 2018
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
H
24. september
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
H
2018
29. oktober
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
H
Mødelokale booket
19. november
Kl. 830-11.00
Rådhuset
H
Mødelokale booket
Til efterretning. Carl Erik Østberg melder afbud til den 25. juni 2018,

11.

Evt.
Seniorrådet orienteret om sekretærfunktion mv.

12.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Registreret

Allerød den 28. maj 2018
Kjel Bording Johansen og Helen Nielsen
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