RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 13

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 07. januar 2019

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

MØDETID: Kl. 8.30 – 10.45

TILSTEDE: Kjel Bording Johansen, Helen Nielsen, Henning Mortensen, Bente Hjorth, Carl-Erik Østberg,
Elsie Wengel Andersen, Eric Brown, Jens Jacob Krintel og Dorthe Hansen
AFBUD:
EJ MØDT:

1.

Godkendelse af referat fra den 19. november 2018

Beslutning

Rådet godkendte referatet med div. bemærkninger, herunder at Seniorrådet rettede kritik af
kvalitetsstandernes udformning - ikke pjecernes udformning, som der stod i referatet på side
2.

2.

Meddelelser fra formand og næstformand
1. Akutpladser, opfølgning på henvendelse til borgmesteren
2. Opfølgning kvalitetsstandard. Linket til kommunens hjemmeside og standarderne er
her: https://www.alleroed.dk/kommunen/standarder-tilsynogberedskab/kvalitetsstandarder/aeldre-og-pleje)

Beslutning

Ad 1) Formanden orienterede udvalget om dialogen med borgmesteren vedrørende
akutpladser og opkrævning af betaling.
Notat fra Kammeradvokaten og skrivelse fra Sundhedsminister Ellen Trane Nørby peger på,
at kommunerne ikke har hjemmel til at opkræve egenbetaling for ophold på kommunal
akutplads, hvilket strider med kommunens praksis. Seniorrådet tager afstand fra denne
praksis, og afventer i øvrigt den kommende bekendtgørelse.
Ad 2) Kvalitetsstandarderne findes på Allerød Kommunes hjemmeside. Det kan konstateres,
at tre standarder er tilpasset i henhold til de bemærkninger, og forslag som rådet har
fremsat. De øvrige standarder er lovet justeret i løbet af foråret. Det aftales, at de for
Seniorrådet vigtigste ændringer til standarderne overbringes til Ældre- og Sundhedschefen i
forbindelse med det planlagte møde, marts 2019.

3.

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den 8. januar
2019.
1. Forebyggelsesmidler 2019
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Beslutning

Seniorrådet er meget tilfredse med Forvaltningens foreslåede prioritering af
Forebyggelsesindsatserne for 2019, hvor en styrket håndhygiejneindsats i ældreplejen har
første prioritering.
Ældreplejen får derved en mulighed for at kvalitetssikre hygiejneindsatsen samt formidle
viden om håndhævelsen af generelle infektionshygiejniske retningslinjer ved blandt andet at
tilbyde medarbejderne kompetenceudvikling indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.
Seniorrådet har ingen bemærkninger til den øvrige prioritering af forebyggelsesindsatserne
for 2019.
Seniorrådet er derudover meget enig med visionen i kommunens Sundhedspolitik om, at
borgerne skal have mulighed for at leve et godt, sundt og aktivt liv, og at Forvaltningen af
samme årsag målretter indsatsen for borgere med særlige sundhedsudfordringer for blandt
andet at mindske den sociale ulighed.
Seniorrådet ser gerne, at Forvaltningen evaluerer og dokumenterer de iværksatte tiltag når
vidensindsamling har fundet sted.

4.

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den 8.
januar 2019
1. Prioritering af statens tilskudsmidler på ældreområdet

Beslutning

Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om de udviklede redskaber til brug for
prioritering af de statslige puljer indenfor ældre- og sundhedsområdet til efterretning.
Seniorrådet fik allerede i september 2018 en orientering om puljernes udvikling samt
udmøntningen heraf.
Seniorrådet har derfor megen forståelse for det store arbejde, Forvaltningen har i
forbindelse hermed, og har af samme årsag ingen bemærkninger til de udviklede redskaber
til brug for administrationen heraf.

5.

Pensionistudflugt 2019
Der holdes første planlægningsmøde umiddelbart efter dagens møde i seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådets formand er kontaktet af borgmesteren med henblik på at sammensætte en
gruppe af frivillige, der kan planlægge årets pensionistudflugt.
Der er nedsat et udvalg.

6.

Opsamling vedr. Seniorrådets budget for 2019-2020

Beslutning

Formanden kontakter borgmesteren med henblik på en afklaring budget 2019 og proces for
budget 2020.

7.

Opsamling vedr. møde om fremtidens boliger (møde med direktør Morten Bøgelund
den 23. november 2018. Rådhuset).

Beslutning

De fire deltagere er udpeget og tilmeldt den kommende studietur. Eric Brown, der er
formand for Bolig-og Trafikudvalget, sikrer, at der udarbejdes et referat. Dorte Hansen
sikrer fotodokumentation.
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8.

Beslutning

9.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden
2. Nordgruppen
3. Bolig- og Trafikudvalget
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
6. Sundhedsudvalget
7. Seniorfilmudvalget
8. Senior IT
9. Skoven4 Aktivitetshus
10. Redaktionsudvalg Ny Alder
11. Smagspanel – MAD til hver DAG
1. Der er der planlagt møder den 21.januar, den 20. marts og den 22. maj
2. I Nordgruppen er der planlagt møder den 24. januar, den 14. marts og den 16. maj.
Skrivelsen til borgmestrene, som tidligere har været drøftet, er i øvrigt tilgået
Ældre- og Sundhedschefen
3. Gruppen har deltaget i mødet vedr. fremtidens boliger, men der har ellers ikke
været afholdt møder i gruppen.
4. Ingen bemærkninger
5. Der afholdes møde den 17. januar 2019 på Lyngehus Plejecenter.
6. Der arbejdes på at finde en mødedato
7. Input til film modtages gerne. På baggrund af indmeldte titler, udarbejdes der et
program
8. Der skal vælges to medlemmer til styregruppen på det møde, der holdes den 10.
januar 2019. Det konstituerende møde holdes den 24. januar 2019.
9. Der afholdes et møde fredag den 11. januar på ”Pensionistgangen”
10. Møde vedr. fremtidig information afholdes fredag den 11. januar 2019 11.
11. Ingen bemærkninger

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2019 indeholder 11 ordinære møder:
Mødedatoer i 2019
Tidspunkt
Sted/lokale
1
Mandag den 7. januar
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok H
2
Mandag den 28. januar
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok H
3
Mandag den 4. marts
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok H
4
Mandag den 25. marts
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok H
5
Mandag den 29. april
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok C
6
Mandag den 27. maj
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok C
7
Mandag den 24. juni
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok H
8
Mandag den 26. august
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok H
9
Mandag den 23. september kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok C
10
Mandag den 28. oktober
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok H
11
Mandag den 25. november
kl. 8:30-11:30
Rådhus, mødelok H
OBS. Det bemærkes, at møderne primært holdes i mødelokale H, men at et par møderne
er flyttet til lokale C.

Beslutning

Taget til efterretning

10.

Evt.
1. Orientering om bio Engholm
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Beslutning

1) Der er udarbejdet en indbydelse fra Bio Engholm, som omdeles til rådets
medlemmer. Biograftilbuddet er stilet til beboere inkl. evt. ledsager.
Øvrige punkter under evt. var:
2) Der afholdes borgermøde vedrørende udvikling af Lillerød bymidte. Datoen er den
30. januar 2019, og seniorrådet er inviteret til at have en stand, hvor deltagerne
f.eks. kan få oplysninger om rådet og de opgaver som rådet varetager.
3) Møde med Ældre- og Sundhedschef i Allerød Kommune bliver den 28. marts kl.
12:30-14:30 på rådhuset
Det færdige visionsoplæg er tilsendt seniorrådet forud for den endelige behandling
og vedtagelse. Økonomiudvalget sendte oplægget i høring den 13. november
2018, men udkastet er ikke tilgået seniorrådsmedlemmerne. Oplægget blev
eftersendt ultimo uge 1, men rådet finder ikke, at der har været den fornødne tid til
at afgive et høringssvar.

11.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

-

Allerød den 07. januar 2019
Kjel Bording Johansen
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