Sekretariatet
Michael Eskedal/MIES
1. juni 2021

Notat

Referat af Seniorrådsmøde 31. maj 2021. Møde nr. 41
Mødetid 8.30 – Mødested: Rådhuset mødelokale H – møderne afholdes igen fysisk.
Deltagere: Kjel Bording Johansen, Carl Erik Østberg, Dorte Hansen, Eric Brown, Helen Nielsen, Jens
Jacob Krintel.
Afbud: Henning Mortensen,
Ordinært møde
1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 29. april 2021
Til efterretning.

2.

Meddelelser fra formandsskabet – bemærkninger til dagsordenen
1. Meddelelse vedr. Seniorrådsmedlem – se vedlagte fordeling med
henblik på nye opgaver.
2. Tilbagemelding fra Forvaltningen afd. Ældre- og Sundhed vedr.
høringssvar på tilsyn; ift. aftale er det sikret at mindst ét af de
årlige uanmeldte tilsyn på plejecentrene foregår i aftenvagten.
3. Eric Brown deltager som repræsentant på Danske Ældreråds
repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 som suppleant meldt til
Danske Ældreråd.
4. Punkt vedr. TEPMU sag vedr. trafikbestilling er sendt til SR efter
dagsordenens udsendelse, derfor forslag om at sætte det ind som
nyt pkt. 6.
1. Orientering taget til efterretning. Fordeling af poster tages under
pkt. 10.
2. Til efterretning ift. tidligere fremsendt høringssvar.
3. Kjel Bording Johansen har videregivet repræsentantskabsmødet til
Eric Brown. Kontakter DÆ vedr. evt. fuldmagt og substitut.
Orientering om at Jørn Gettermann trækker sit kandidatur til

Beslutning
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Danske Ældre er sendt til Seniorrådet. Orientering om
repræsentantskabsmødet kan findes på Danske Ældreråds
hjemmeside.
4. Seniorrådet godkender, at der indsættes et nyt pkt. 6 vedr.
trafikbestilling 2022.

3.

Beslutning

Sager til høring fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1 Sundhedspolitik Allerød Kommune
2 Forebyggelsesmidler 2021
3 Ændring af organisering af Allerød Plejecenter
4 Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA)
1. Sundhedspolitik Allerød Kommune: I modsætning til udviklingen af en
Ældrepolitik, en Værdighedspolitik og en sammenskrivning til Ældre- og
Værdighedspolitik samt en ’Strategi for fremtidens ældreområde – godt
frem mod 2030’, har Seniorrådet ikke været medinddraget i sagen om
Sundhedspolitik, Allerød Kommune.
Vores interesse for området har resulteret i en artikel i kommende nummer
af Ny Alder med baggrund i deltagelse i et webinar ’Den kommende
sundhedsaftale’, afholdt af Danske Ældreråd.
Seniorrådet anbefaler at sundhedspolitikken sendes i offentlig høring.
2. Forebyggelsesmidler 2021: Seniorrådet har gennemlæst de to forslag til
forebyggende indsatser. En sammenligning af de to projektgrundlag for
hhv. 'Kompetenceløft i infektionshygiejne' og 'Den åbne dør' er
tankevækkende.
Seniorrådet efterlyser mere udførlig beskrivelse af grundlaget for
Kompetenceløft i infektionshygiejne, herunder tydeligere beskrivelse af
målgruppen, forventet effekt osv. og hvor indsatsen er særligt tiltænkt.
Seniorrådet anbefaler, at restbeløbet indgår til indsatsen med styrkelse af
hygiejne indsatsen.
3. Ændring af organisering af Allerød Plejecenter: I en ændret tid hvor
indlæggelsestiden forkortes og sengepladser nedjusteres på Nordsjællands
hospital, stilles der øgede krav til hjemkommunens kapacitet, når borgerne
hjemsendes fra hospitalet. Det er også ét af Seniorrådets fokuspunkter.
Vi kan se, at en omstrukturering på det ledelsesmæssige område kan være
både gavnlig og nødvendig.
Vi hæfter os ved intentionerne i omstruktureringerne: At det kan styrke
dialogen mellem plejecentrene og pårørende. Et område Seniorrådet ved,
at også Beboer-Pårørenderådet efterlyser styrkelse af.
I denne sammenhæng henviser vi til tidligere fremsat ønske fra
Seniorrådet om, at der på hvert plejehjem bør være et Beboer-Pårørende
råd, jf. også pkt. 19. Initiativsag: Pårørende til plejehjemsbeboerne.
Omstruktureringen kan også være med til et øget fokus og samarbejde om
frivilliges indsats.
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Etablering af MED-udvalg pr. plejecenter forholder Seniorrådet sig positivt
til, idet det kan være med til at højne tilfredsheden på arbejdspladsen. Det
giver god mulighed for medarbejdernes medindflydelse og
medbestemmelse om arbejdsforhold.
Seniorrådet håber, at denne organisering giver anledning til at det bliver
lettere at rekruttere det fornødne kvalificerede personale. Seniorrådet gør
opmærksom på vigtigheden af at koordination om fælles kvalitet på
plejecentrene bibeholdes i den nye organisering.
4. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA): I SVBUs
dagsorden nævnes, at omtale af en håndbog erstattes af henvisning til
borger.dk. Der står også at de eksisterende 5 borgere med BPA ordninger
får mindre udbetalt i standardbeløb men kan være berettigede til beløb
efter Servicelovens §100.
Seniorrådet vil kraftigt anbefale, at håndbogen bevares til glæde for
borgere og evt. pårørende. Da Seniorrådet vurderer at en fjernelse og
henvisning til Borger.DK formodentlig kun vil give mere administration for
sagsbehandleren og borgeren.

4.

Beslutning

Sager til orientering fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1 Pilotprojekt: unge i fritidsjob på Allerød Plejecenter
2 Budgetproces 2022-29 – Budgetnotat 3 ”Nøgletal”
3 Status på strategi for fremtidens ældreområde
4 Status sundhedsaftale 2019-2023
5 Høring Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan
1. Pilotprojekt: unge i fritidsjob på Allerød Plejecenter: Seniorrådet følger
med interesse initiativsagen ’Unge i fritidsjob på plejecenter’ og ser nu, at
projektet kan igangsættes ud fra formålet:
1. Skabe hygge og gode aktiviteter for ældre beboere på plejecenter
2. Give unge mellem 15-17 år en positiv oplevelse med et fritidsjob og
indblik i, hvordan det er at arbejde på et plejehjem, og dermed få en
større social forståelse. Dette med henblik på at styrke de unges
muligheder for at få en ungdomsuddannelse og få interesse for at
uddanne sig inden for sundhedsområdet.
Seniorrådet noterer sig, at ’Pilotprojektet forankres i forvaltningen og sker
i et tæt samarbejde med Allerød Plejecenter og Allerød Ungdomsskole’,
hvilket er naturlige styrings- og udviklingspunkter, men Seniorrådet tænker
også, at de frivillige på plejehjemmene i en eller anden grad bør
medtænkes i samarbejdet f.eks. som de omtalte mentorer.
2. Budgetproces 2022-29 – Budgetnotat 3 ”Nøgletal”: Seniorrådet har
ingen bemærkninger til punktet
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3. Status på strategi for fremtidens ældreområde: Seniorrådet tager
status til efterretning.
4. Status på Sundhedsaftale 2019-2023: Seniorrådet har ingen
bemærkninger.
5. Høring af Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan: Seniorrådet
har ingen bemærkninger.

5.
Beslutning

Tilbagemelding fra møde med Region H vedr. Sektorovergange den 28.
maj 2021
Seniorrådet sender kommende artikel til Ny Alder som referat fra
ovennævnte møde til orientering til SVBU.

6.
Beslutning

Høringssvar vedr. TEPMU – Trafikbestilling 2022 - detailfasen
Seniorrådet sender et høringssvar til TEPMU vedr. trafikbestilling 2022
inden den 31. maj kl. 15.00 eller udformer et samlet høringssvar til mødet i
TEPMU 10. august 2021

7.

Drøftelse af input i forbindelse med dialogmøde vedr. budget med SVBU
2. juni kl. 8.15-8.45 kun formand – udgangspunkt i budgetoplæg fra
Henning Mortensen
Følgende temaer har Seniorrådet valgt at tage med til møde med
udvalget.
1 Ny organisering i plejecenterområdet / (møder med
sundhedschef)
2 Foreningslivet
3 Ny Alder (Informationspligt)
4 IT udstyr til SR
5 Fuld dækning ift. demografireguleret budget.

Beslutning

8.
Beslutning

9.

Tilbagemelding vedr. høring på udbud vask af eget tøj og linned for
visiterede borgere i eget hjem
Seniorrådet har ikke sendt et regulært høringssvar til dette pkt. men nogle
generelle bemærkninger.

Orientering om SMART TV projektrapport afslutning på Engholm v.
Helen Nielsen ca. 5 min.
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Beslutning

Der er udarbejdet en slutrapport på projektet, som er sendt til Veluxfonden. Rapporten er også sendt til formand for SVBU og Forvaltningen,
samt Allerød Plejecenter og lederen af Engholm Plejecenter. Projektet er
overdraget til plejecentret med opfordring til at bære det videre.

10.
Beslutning

Seniorrådets organisation resten af året – organisationsbilag vedlagt
Nordgruppen – Helen Nielsen indtræder i Nordgruppen (Kjel kontakter
formand for Nordgruppen vedr. ændringen.)
Valggruppen – Jens Jacob Krintel træder ind i valggruppen.
Mad til Hver Dag – Eric Brown bliver kontaktperson for Mad til Hver Dag.
Opdateret organisationsdiagram sendes ud internt sammen med referatet.

11.
Beslutning

Byrådets pensionistskovtur – Seniorrådets planlægning 2021
Datoerne for udflugten er den 24., 25. august og 2. september. Der er
aftalt møde den 7. juni 2021 kl. 10.00 i Skoven 4 lokale E. Hvor detaljeret
program planlægges. Det er vigtigt at forholde sig til beskrivelse af mindst
følgende temaer:
 Programmet
 Fastlæggelse af rute
 Budget
 Billetsalg
 Annoncering (Allerød Nyt – både billetsalg/beskrivelse af tur. Evt.
hjemmeside (annoncering af billetsalg), tekst til byråd.
 Aktiviteter på tur / Sange trykning aftale ift. datoer/afhentning
hvis AK skal trykke sange (sort/hvid tryk).
 Regnskab for tur
Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora

12.

1. Regions Ældreråd Hovedstaden (status)
2. Nordgruppen (status)
3. Bolig- og Trafikudvalget (status) (Flextrafik, Bolignotat) - Bolig- og Trafik udvalget
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

udarbejder et forslag til notat vedr. boliger. Eric B. indkalder til et møde inkl.
dagsorden.
Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (status henvendelse sendt fra
sekretariatet vedr. muligt møde i oktober)
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (status). Ny mødedato 7. juni
2021.
Sundhedsudvalget (status)
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status)
Seniorfilmudvalget (status plan for afvikling af film og information – afklaring af
billetter 2021 v. Dorte Hansen).
Senior IT (status) - opfølgning fra sidst vedr. regnskab 2020 sendt fra
sekretariatet til SR til orientering.
Skoven4 Aktivitetshus (status) Der er fastsat mødedato for årsmøde i
husbestyrelsen den 17. august 2021 kl. 19.00
Redaktionsudvalg Ny Alder (status planlægning ift. distribution indhold)
Smagspanel – MAD til hver DAG (status)
Seniorrådets valggruppe (Dorte Hansen, Eric Brown, Kjel Bording Johansen, CarlErik Østberg og Henning Mortensen).
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Beslutning

1. Regions Ældreråd Hovedstaden (status). Intet at bemærke
2. Nordgruppen (status) – Intet at bemærke
3. Bolig- og Trafikudvalget (status). Separat høringssvar vedr. trafikbestilling 2022
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

afsendes inden 31. maj kl 15.00 eller samlet inden møde i TEPMU 10. august 2021
v. Eric Brown.
Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen. Intet at bemærke, afventer
tilbagemelding fra Allerød Plejecenter afventer muligvis afklaring vedr.
organisering og fremadrettet tilrettelæggelse ift. hertil.
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (status). Der er inviteret til møde
den 7. juni 2021. Kl. 1600.-18.00 aktivitetscenter Engholm.
Sundhedsudvalget (status) – Intet at bemærke. Møde med Region H. vedr.
sektorovergange er afholdt separat den 28. maj 2021 jf. pkt. 5.
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen. Intet at bemærke. Ældre Sagen
afholder årsmøde den 11. august 2021. kl. 18.00
Seniorfilmudvalget. Praksis vedr. billetsalg og refundering som sidste år. Billetsalg
er den 1. september 2021 v. biografen (ikke annonceret endnu) med faste pladser
i forbindelse med køb. Sæsonens sidste forestillinger er den 15. juni, 16. juni, 17.
juni.
Senior IT (status) - Styregruppemøde d.d., regnskab forventes godkendt.
Skoven4 Aktivitetshus (status). Årsmødet den 17. august 2021 kl. 19.00 fortsat,
derudover har der været indkaldt til særskilt møde omkring politik.
Foreningskontingent for foreninger på 1. sal er eftergivet i 2021.
Redaktionsudvalg Ny Alder. Bladet er sendt til trykkeri i går. Planen for udgivelse
følges.
Smagspanel – MAD til hver DAG (status) Intet at bemærke, kontakt til Mad til
Hver Dag varetages af Eric Brown.
Seniorrådets valggruppe vedr. lokaler (Dorte Hansen, Eric Brown, Kjel Bording
Johansen, Carl-Erik Østberg, Jens Jacob Krintel). se pkt. 14.

13.

Seniorrådets budgetønske 2022 – herunder rådets egen økonomi samt
udvidelse til IT-udstyr Seniorrådet har udarbejdet forslag til budget for 2022.
Rådets medlemmer gennemgår oplægget til næste møde. Rådet bearbejder
oplæg til budget 2022 og supplerer det med et notat om midler til rådets
arbejde for den kommende 4 års periode. Derudover udarbejdes en sag
vedr. budget til IT-udstyr til det kommende Seniorråd.

Beslutning

Taget til efterretning jf. pkt. 7.

14.

Seniorrådsvalg 2021

1. Lokaler status
2. Kandidater afklaring SR internt
3. Drøftelse af øvrig annoncering BIOGRAFSPOT,
4.
5.

Beslutning

1.
2.
3.

Allerød Nyt, opstillingsmøde mv.
Hjemmeside orientering v. Sekretariat
Fastsættelse af mødedato indkaldelse i valggruppen
14. juni kl. 14.00-15.30

Efter rundtur er der aftale om valgsteder i forhold til de 5
afstemningssteder i kommunen pt.
På nuværende tidspunkt er der 3 medlemmer af rådet som ønsker
at fortsætte og stille op.
Biografspot under udarbejdelse. Planen for spottet er optagelse
den 11. juni kl. 13.00 på Rådhuset. Allerød Nyt og videre
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4.

5.

15.

kommunikation vedrørene valget tages på næste møde i SR – til
orientering.
Valgmateriale er lagt ud på hjemmesiden under SR.
Bemærkninger kan sendes til sekretariatet vedr. indhold og
placering.
Mødedato for valgudvalgsmøde i SR – med fokus på nærmere
planlægning er fastsat til den 14. juni kl. 14.-15.30 mødelokale F.
Herunder koordinering vedr. Biografspot, vigtige datoer,
valgmateriale, ansvarsområder mv.

Mødedatoer for Seniorrådet i 2021.
Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

8.30 – 11.30

Virtuelt møde TEAMS

3

mandag den 1.
februar
mandag den 8. marts

8.30 – 11.30

Mødelokale H

4

tirsdag den 6. april

8.30 – 11.30

Mødelokale H

5

torsdag den 29. april

8.30 – 11.30

Mødelokale H

6

mandag den 31. maj

8.30 – 11.30

Mødelokale H

7

mandag den 9.
august
mandag den 6.
september
mandag den 27.
september
mandag den 25.
oktober
mandag den 22.
november

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

2

8
9
10
12

Mødedatoer i forbindelse med valg hoveddatoer (foreløbig)
Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

4. oktober 2021

Kl. 12.00

16. November 2021
(Valgdag)
17. November 2021
(Optælling)

7.00-23.00

Kandidatfrist fastsat officiel
(udmeldt dato er 26.
september af hensyn til
yderligere annoncering).
Ikke afklaret

9.00-15.00

Ikke afklaret (Lillerød
Hallerne baseret på sidste
erfaringer)

Beslutning Til efterretning.
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17.

Evt.



18.

Beslutning

Jubilæumsbeløb på 10.000 kr. tilbagebetales til Allerød Kommune
(konto gives til SR) – tages op på efterfølgende møde.
Forening FOMA afholder informationsmøde den 2. juni kl. 16.0018.30 vedr. frivillighed og civilsamfund på Kirkehavegaard, sal 2 og
om foreningens formål. Cafemøder onsdage 14.30-16.30.

Elektronisk registrering vedr. diæter – opfølgning vedr. diæter
mødedatoer 14. januar, 1. februar, 8. marts udbetalt. Udeståender 6. april,
29 april – og d.d.
Diæter indberettet i henhold til ovenstående tilstedeværelse d.d.
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