RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 25

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 3. februar 2020

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale

MØDETID: Kl. 8.30 – 12.30

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

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 6. januar 2020
Til efterretning

2.

Meddelelser fra formandskabet
1. Danske Ældreråd og mærkesager ”Akutpladser”.
1. Danske Ældreråd arbejder videre med sagen i henhold til omtalen i seneste
Nyhedsbrev.

Beslutning

3.

Beslutning

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget
1. Kvalitetsstandard for klippekort 2020
2. Strategi for fremtidens Ældreområde
1. Kvalitetsstandard for klippekort 2020
Kvalitetsstandard 2020 for klippekort
Seniorrådet bifalder, at det er besluttet, at Klippekortordningen videreføres for
beboerne på plejecentrene og for borgere visiteret i Hjemmeplejen.
For Kvalitetstandard Klippekort 2020 og for Kvalitetstandard Plejebolig 2020 med
Klippekort, har Seniorrådet følgende høringssvar:
Kvalitetstandard Klippekort 2020:
Side 3
I afsnittet Målgruppe Du er ikke samboende med ægtefælle eller familie. Dette afsnit skal
slettes. Seniorrådet finder det uhensigtsmæssigt, at der sættes den betingelse, at der ikke
må være mere end én i husstanden. Anvendelse af Klippekort til borgeren, der er visiteret i
Hjemmeplejen, vil kunne give ægtefælle eller samboende en tiltrængt frihedsgrad, mens
den bevilgede klippekortsresurse udnyttes af borgeren. En frihedsgrad og et personligt
frirum, der kan være påkrævet i en svær livssituation. I afsnittet Hvad koster det, bør ordet
’dog’ slettes, idet det kan opfattes værdiladet i sammenhængen. I øvrigt er angivelsen af
sidetal i denne Kvalitetstandard (digitale udgave) en god forbedring.
Kvalitetstandard Plejebolig 2020 med Klippekort:
I denne publikation er reglerne for Klippekort inkorporeret. Seniorrådet har følgende
bemærkninger: Afsnittet Hvem kan få en plejebolig: (sidste linje) Nuværende bolig vurderes
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uhensigtsmæssig ændres til Nuværende bolig vurderes til at være uhensigtsmæssig. I
øvrigt kunne der godt være tilføjet navn på forsidebilledet af kommunens plejecentre på
henholdsvis Lyngehus og Mimosen. Endnu engang minder Seniorrådet om at teksterne
skal være lavet med åbenlyse kontraster for at sikre læseligheden.
2. Strategi for fremtidens Ældreområde
De 3 hovedtemaer:
Kapacitetsudvikling og de fysiske rammer, herunder håndtering af den demografiske
udvikling.
Den indholdsmæssige udvikling af området, herunder a) fremtidens kompetencebehov, b)
plan for udviklingsaktiviteter, c) kvalitetsindikatorer og kvalitetsopfølgning.
Rekruttering og fastholdelse, herunder a) en attraktiv arbejdsplads, b) gode
meningsgivende og effektive arbejdsgange, c) branding på området
Der skal ses på plejehjem/ friplejehjem og evt. andre boligformer.
Udvidelse af midlertidige pladser på Engholm.
Sygeplejeklinik, genoptræning og aktivitet samles i bymidten.
Udvidelse af hjemmeplejen, placeret på Engholm.
Seniorrådet vil udtrykke tilfredshed med den overordnede strategi, dog kan det være svært,
at gennemskue, hvilke værktøjer eller modeller der bruges for sikring af målene.
Seniorrådet anerkender de opstillede aktiviteter, men synes ikke det helt tydeligt fremgår
hvornår de forskellige aktiviteter skal sættes i gang og i hvilket omfang den egentlige
”kontrol” med om målene er nået til det fastsatte tidspunkt.

4.

Beslutning

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget
1.
2.
1.
2.

Anmeldt kommunalt tilsyn af hjemmepleje, genoptræning og plejecentre
Status for Sundhedsaftale IV 2019-2023
Seniorrådet tager punktet til efterretning.
Seniorrådet tager punktet til efterretning.

5.

Tilbagemelding fra gruppen vedr. ansøgning til jubilæumspuljen

Beslutning

Fristen udløb den 15. januar 2020. Ansøgning er sendt i kopi til Seniorrådet. Ansøgningen
fra Seniorrådet er sendt til puljen og der er modtaget kvitteringssvar med henvisning til
behandling til Kultur- og Idrætsudvalget.

6.

Tilbagemelding fra evt. deltagere til mødet den 13. januar 2020 vedr. jubilæums kickoff med foreninger
Seniorrådet var ikke repræsenteret, da det var et foreningsarrangement.

Beslutning

7.
Beslutning

Tilbagemelding fra gruppen vedrørende bymidten (opsamling fra bydelsmøder og
øvrigt arbejde)
Seniorrådet var repræsenteret ved mødet i Skoven 4 og diskussionen gik i høj grad på
højden af byggeriet i bymidten. Seniorrådet udarbejder et separat skriftligt høringssvar til
lokalplanen 2-320 for Allerød Bymidten - høringsfristen er den 21. februar 2020.
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8.

Økonomi Seniorrådet 2020

Beslutning

Seniorrådets økonomi er drøftet og det foreløbige budget er fremlagt.
Til efterretning

9.
Beslutning

10.
Beslutning

11.

Beslutning

Tilmelding til repræsentantskabsmøde Nyborg Strand den 27. april 2020 totalpris for
repræsentantskabsmøde og konference 3.445 kr.
Kjel Bording Johansen tilmeldes til repræsentantskabsmøde og konference.

Tilmelding til Danske Ældreråds ældrepolitisk konference tirsdag den 28. april 2020.
Pris 1.100 pr. deltager.
Foreløbig tilkendegivelse til konference den 28. april 2020 – Eric Brown, Søren Jensen,
Helen Nielsen. Punktet tages op på næste møde og såfremt det skulle vise sig at
tilmeldingsfristen er før den 2. marts 2020 tilmeldes ovenstående til konferencen af
sekretariatet.

Pensionistskovturen 2020 – planlægning og budget 2020
Budget 2020 til Pensionistskovtur er 108.444 kr. men der vil komme et negativt
overførselsbeløb på -19.352 kr. fra regnskab 2019. iht. økonomiske styringsprincipper.
Derfor er der i alt 89.092 kr. til rådighed. Forslag om dato for Skovturen og forslag om
møde for planlægning.
Der aftales et møde om skovturens planlægning. Kjel Bording Johansen indkalder til et
planlægningsmøde.

12.

Dialogmøde med Ældre- og Sundhed se særskilt dagsorden kl. 10.30

Beslutning

Seniorrådet har det årlige med møde Ældre- og Sundhed og spørgsmål jf. referat fra den 6.
januar 2020 er fremsendt.
Der udsendes særskilt referat fra mødet.

13.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden der afholdes møde den 5. februar 2020
2. Nordgruppen afholdt møde der afholdes møde den 4. februar 2020
3. Bolig- og Trafikudvalget – der arbejdes på høringssvar til bymidten.
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen – der intet at bemærke
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
6. Sundhedsudvalget
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen
8. Seniorfilmudvalget
9. Senior IT
10. Skoven4 Aktivitetshus
11. Redaktionsudvalg Ny Alder
12. Smagspanel – MAD til hver DAG

3

Beslutning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14.

Regions Ældreråd Hovedstaden - der afholdes møde den 5. februar 2020
Nordgruppen - der afholdes møde den 4. februar 2020
Bolig- og Trafikudvalget - der arbejdes på høringssvar til bymidten.
Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen – der intet at bemærke.
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – der er intet at bemærke.
Sundhedsudvalget – der aftales møde forud for høringssvar hver fredag før SVBUs
møde.
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen – der afholdes møde i maj måned
2020.
Seniorfilmudvalget – Dorte sender forslag til filmvalg rundt til Carl Erik Østberg, Eric
Brown, Jens Jacob Krintel, Kjel Bording Johansen med frist for tilbagemelding.
Senior IT – Uformel rundspørge om henvisning til IT kurser. Senior IT støtter aktivt
op om den nye sociale skærm, som er opstillet på Engholm Plejecenter og
dertilhørende øve skærm.
Skoven4 Aktivitetshus – Der er aftalt nyt brugerrådsmøde den 21. februar 2020 om
brugen af Skoven 4.
Redaktionsudvalg Ny Alder. Der er aftalt redaktionsmøde den 26. februar 2020 i
mødelokale D, Skoven 4 kl. 13 – 15.
Smagspanel – MAD til hver DAG. Der er møde den 1. april 2020 kl. 14.30 - 16.30

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2020

1
2
3
4
5
6
7
8

Mødedatoer i 2020
Mandag den 6. jan.
Mandag den 3. feb.
Mandag den 2. mar.
Mandag 30. mar.
Mandag 4. maj.
Tirsdag den 2. juni
Mandag 10. aug.
Mandag 31. aug.

Tidspunkt
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 11:00-14:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30

9
10
11

Mandag 21. sep.
Mandag 26. okt.
Mandag 30. nov.

kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30

Sted/lokale
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H
Biblioteket, Skoven 4,
Mødelokale C
Mødelokale H
Mødelokale H
Mødelokale H

OBS. Møderne afholdes normalt på Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød - Et
møde afholdes på Biblioteket Skoven 4, 3450 Allerød
Beslutning

Til efterretning

15.

Evt.





Tilmelding til temadag i Danske Ældreråd den 24. februar 2020 – Bente Hjorth og
Dorte Hansen tilmeldes konferencen kl. 9.00 - 15.30 Program sendes til
deltagerne.
Åbent Hus arrangementet opsamling til næste møde
Henning Mortensen deltager til formøde med henblik på dagsorden til
Seniorrådsmøde den 25. maj 2020 kl. 9.00 – 10.00 Rådhuset
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16.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Udfyldt elektronisk af sekretariatet.

Allerød den 3. februar 2020
Kjel Bording Johansen
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