Sekretariatet
Michael Eskedal/MIES
9. august 2021

Notat

Referat til Seniorrådsmøde 9. august 2021. Møde nr. 42
Mødetid 8.30 – Mødested: Rådhuset mødelokale H
Deltagere: Kjel Bording Johansen, Carl Erik Østberg, Henning Mortensen, Eric Brown, Helen Nielsen,
Afbud: Dorte Hansen, Jens Jacob Krintel

Ordinært møde
1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 31. maj 2021
1. Temaer fra budgetmøde med SVBU opfølges med et budgetmøde
den 13. august kl. 9.00 hos formanden.

2.

Meddelelser fra formandsskabet – bemærkninger til dagsordenen
1. Meddelelser fra formandsskabet indlæg i Allerød Nyt vedr. MD.
Madsensvej
2. Tilbagebetaling af jubilæumsmidler – modtaget i Allerød Kommune
3. Nyhedsbrev fra Plejecentrene
4. Aktiv Fritid – stand sammen med Senior IT – Aflyst /
1. Taget efterretning
2. Midlerne er modtaget i Allerød Kommune, til efterretning
3. Nyhedsbrevet er sendt til orientering i hele Seniorrådet.
4. Aktiv Fritid – er aflyst. Til efterretning

Beslutning

3.

Beslutning

Sager til høring fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik
2. Sundhedspolitik
1 Seniorrådet har fremsendt følgende høringssvar inden for fristen
for den offentlige høring.: Politikken udstikker retningen for det
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fremtidige arbejde med kommunens ældre. Seniorrådet
værdsætter, at intentionen i den samlede Ældrepolitik og
Værdigheds-politik er dynamisk og har til hensigt at understøtte
en udvikling, hvor borgere, pårørende, frivillige og medarbejdere
på ældreområdet engagerer sig og samarbejder om at skabe
muligheder for et godt ældreliv og en værdig ældrepleje.
Den røde tråd i strategien
Rehabilitering er den røde tråd i indholdet i Ældre- og
Værdighedspolitikken, og rehabilitering nævnes da også relevant
gentagne gange, men hvis publikationen Ældre- og
Værdighedspolitik i Allerød kommune skal have værdi som
oplysning for målgruppen og andre og ikke ses som et
spareinitiativ, er der behov for en uddybning enten her i
publikationen eller i forbindelse med de relevante
Kvalitetsstandarder, der også peges på i forbindelse med omtale
af kommunens serviceniveau.
Intentionen i Ældre- og Værdighedspolitikken vil Seniorrådet
gerne fremhæve som sympatisk, nemlig at der er i sin tilgang i
rehabiliteringen arbejdes:
”systematisk med at udvikle og forbedre kvaliteten af tilbud og
ydelser. Arbejdsgange, daglige rutiner og faglig viden tages
løbende op til revision, og ny viden og nye måder at arbejde på,
får lov til at ændre og forbedre vores daglige arbejde og vante
tilgange” (citat slut).
Selvbestemmelsesretten kan blive en undskyldning for at overse
især sårbare menneskers udfordringer. I denne sammenhæng er
det vigtigt at inddrage og lytte til de pårørende.
Plejehjemsbeboere og modtagere af hjemmehjælp har i Allerød
kommune mulighed for selvbestemmelse i form af hjælp til
aktiviteter efter eget valg gennem klippekort-ordningen. Denne
ordning sikrer i høj grad en værdighed i ældrepleje og bør derfor
skrives ind i en politik, der netop handler om værdighed.
En naturlig og nødvendig følge af ændrede måder at arbejde på
bør følges op af jævnlig evaluering, og det bør ligeledes
udtrykkeligt fremgå af politikken.
Forebyggelse
Seniorrådet kunne godt tænke sig, at forebyggelse indgår i
politikken. Forebyggelse kan udskyde tidspunktet for behov for
rehabilitering og hjemmehjælp.
I politikken mindes om den enkeltes medansvar for eget liv, men
kommunen må være i stand til at træde til, før den enkelte helt
må opgive.
Tilgængelighed
Adskillige gange tales der i politikken om tilgængelighed, både til
information og fysisk tilgængelighed i det offentlige rum, to
forhold som Seniorrådet vægter højt.
Samarbejde på tværs i sundhedsvæsenet
Efter indlæggelse på sygehus eller behandling i akutmodtagelse
kan der være udvidet behov for et samarbejde mellem
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kommunen, sygehuset og praktiserende læger. Et beskrevet
samarbejde der bygger på en fælles tilgang og sikrer, at alle har
den samme forståelse af mulighederne for rehabilitering.
Dette bør være nævnt specifikt i Ældre- og Værdighedspolitikken
og ikke i en vag formulering: ”Overleveringer mellem
medarbejdere og overgangene mellem forskellige former for
tilbud, behandling og støtte skal være trygge og baserede på
samarbejde og tæt koordinering”.
Seniorrådet har opmærksomheden rettet mod kommunens
’borgerrettede skriftlige kommunikation’ – også i forbindelse med
foreliggende udgivelse, som vi synes lever op til forholdsvis let
tilgængelighed og er indbydende i sin form.
Der må også arbejdes på at gøre det mere attraktivt at bidrage
som frivillig. Men frivillige må ikke erstatte professionelle
medarbejdere.
Som afslutning vil vi gerne betone, at en styrkelse af strategiens
indsatser - ud over formidling til borgerne om hensigten med
rehabilitering - afhænger af midlerne, der bliver afsat til
ældreområdet i kommunens budget.
2

4.

Beslutning

Seniorrådet har haft sundhedspolitikken til høring som en del af
den offentlige høring og har følgende bemærkninger; Seniorrådet
sender et høringssvar inden fristen udløber i morgen kl. 14.00

Sager til orientering fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1. Aftale med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunen
2. Kvalitetsindikatorer i ældreplejen
3. Status prognose for ældre- og plejeboliger
4. Uanmeldt tilsyn på plejecentre, hjemmepleje, genoptræning og
midlertidige pladser
5. Frivillighedspris arrangement 2020/2021
6. Høring almen praksisplan Region Hovedstaden
7. Status på KKR i Region Hovedstaden 2018-2021
8. Status på strategi for fremtidens ældreområde
9. Fælleskommunal §18 pulje til frivilligt socialt arbejde i Nordsjælland
10. Sundhedspolitik
11. Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i
klagesager - bemærkning
1 Aftale med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunen
Seniorrådet har ingen bemærkninger til dette punkt.
2 Kvalitetsindikatorer i ældrepleje
Seniorrådet henviser til vores høringssvar til foregående punkt om
uanmeldt tilsyn, hvor samarbejde med Genoptræningen nævnes
som udviklingspunkt i en ellers godkendt tilsynsrapport for
genoptræningen. Dette skal ses i lyset af strategien om
rehabilitering i den samlede Ældre- og Værdighedspolitik.
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3

4

Status prognose for ældre- og plejeboliger. Seniorrådet stiller
spørgsmålstegn ved formuleringen omkring senior- og
ældreegnede boliger som skulle være bygget i 2020. Hvor er de
lokaliseret i kommunen? Seniorrådet ser en mulighed i at
udviklingen af ældreboliger og plejeboliger må kunne bygges i
umiddelbar nærhed af hinanden. Det må give en synergi og
tryghed både for beboerne og hjemmeplejen. Seniorrådet vil
derfor anbefale, at der i tillæg til de planlagte plejehjem i
Blovstrød også disponeres med plads til ældreboliger. Ligesom der
med fordel også kunne placeres ældreboliger på grunden ved
siden af rådhuset eller i Lynge.
Uanmeldt tilsyn på plejecentre, hjemmepleje, genoptræning og
midlertidige pladser. Seniorrådet noterer sig med tilfredshed, at
samtlige tilsyn i Allerød Kommune er vurderet som ”Godkendt”
eller ”Godkendt med bemærkninger”. Der er ikke nogen, der er
vurderet med mangler eller ikke er godkendt. Seniorrådet noterer
sig, at gennemgående for Lyngehus, Skovvang, Hjemmeplejen er,
at der er anbefalinger til udvikling omkring Genoptræningen.
Tilsynets afsluttende bemærkninger om samarbejde om
Genoptræningens anbefalinger er værd at fæstne sig ved og
handle på for at få nødvendig sammenhæng med intentionerne i
den samlede Ældre- og Værdighedspolitik, der er på vej til at blive
godkendt. Rehabilitering og forebyggelse er deri det
gennemgående tema, og da er samarbejdet med Genoptræning i
alle dele af plejehjemssektoren, på De midlertidige Pladser og i
Hjemmeplejen en forudsætning for at intentionen rehabilitering
bliver til virkelighed. Seniorrådet ser meget klart og med
tydelighed, at dette er et værdifuldt fokuspunkt på ovennævnte
områder.

5

Frivillighedspris arrangement 2020/2021
Seniorrådet har ingen bemærkninger til dette punkt.

6

Høring om almen praksisplan Region Hovedstaden.
Seniorrådet følger op og sender høringssvar til Forvaltningen
inden kl. 14.00 i morgen.

7

Status på KKR i Region Hovedstaden 2018-2021
Seniorrådet tager punktet til efterretning.

8

Status på strategi for fremtidens ældreområde. Seniorrådet
fæstner sig også under dette punkt som under punkterne 4 og 5,
at rehabilitering nævnes med ønske om øget indsats. Seniorrådet
fremhæver igen styrkelse af samarbejdet med Genoptræningen,
som vi ser som en af forudsætningerne i rehabilitering og
forebyggelse. Seniorrådet ser ikke, at det under dette pkt. 9 Status
på strategi for fremtidens ældreområde er nævnt særskilt og ej
heller indgår i forslaget til budget. Samarbejdet med
Genoptræningen bør også have en post på budgettet i lighed med
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9

budgetposten og temaerne for strategien fra 2022 og frem - Tillid
til faglighed og selvledelse, Frivillighed, Pårørende- og
borgerinddragelse.
Fælleskommunal §18 pulje til frivilligt socialt arbejde i
Nordsjælland. Seniorrådet tager punktet til efterretning.

10 Sundhedspolitik. Seniorrådet fremsender et høringssvar inden kl.
14.00 den 10. august 2021
11 Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i
klagesager. Seniorrådet noterer sig, at der i pkt.17 fremgår en
oversigt over omgørelse via Ankestyrelsen som også vedrører
ældre. I figur 3 sammenlignes med landsgennemsnit mens der i
figur 4 ikke er nogen sammenligning med landsgennemsnittet,
hvilket måske kan være en forglemmelse, men en oplysning som
savnes.

5.
Beslutning

Høringssvar vedr. TEPMU – Trafikbestilling 2022
Sagen er afgjort med henblik på fremsendelse af busbestilling i byrådet.
Seniorrådet bemærker, at busbestillingen fastholdes på nuværende niveau
og savner inddragelse i flexbus stoppestedernes placering i kommunen og
høringsmulighed i forbindelse hermed.

6.
Beslutning

Høringssvar vedr. Ældre- og Værdighedspolitik jf. pkt. 3
Høringssvar foreligger jf. pkt. 3.1

7.

Seniorrådets organisation resten af året – organisationsbilag gennemgås
opdatering af adresseliste
Gennemgået og opdateret.

Beslutning

8.

Byrådets pensionistskovtur – Seniorrådets planlægning 2021
Status for turen – herunder planlægning på følgende punkter
1. Billetsalg
2. Aktiviteter på tur / Sange trykning aftale ift. datoer/afhentning hvis AK
skal trykke sange (sort/hvid tryk)
3. Regnskab for tur – fakturaer sendes til EAN: 5798008484001 Ref.: MIES
(byrådets pensionistskovtur), Regnskab 611.

4. Coronarestriktioner (information / annoncering)
Beslutning

1.

Billetsalg afsluttet i alt 370 personer.
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2.

3.
4.

9.

Royal Stage indlagt som besøgssted. Gaver til oplægsholdere
sørger for Seniorrådet for. Guider modtager turbeskrivelse til
turene. Sange 380 til tryk senest den mandag 16. august til
Forvaltningen.
Byrådets skovtur regnskab aflægges efterfølgende turen
Annoncering vedr. COVID-19 og retningslinjer til turen planlægges
den 18. august 2021 i Allerød Nyt.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1.
2.
3.

Regions Ældreråd Hovedstaden (status)
Nordgruppen (status) Møde den 6. september 2021 kl. 9-12. (Kjel afbud).
Bolig- og Trafikudvalget (status) (Flextrafik, Bolignotat) - Bolig- og Trafik udvalget
udarbejder et forslag til notat vedr. boliger. Eric B. indkalder til et møde inkl.
dagsorden.
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (status henvendelse sendt fra
sekretariatet vedr. muligt møde i oktober, tilbagemelding afventer dato)
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (status). Opfølgning på mødet den
7. juni.
6. Sundhedsudvalget (status)
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status)
8. Seniorfilmudvalget (status for annoncering og salg af billetter den 1. september 2021
v. Dorte Hansen).
9. Senior IT (status)
10. Skoven4 Aktivitetshus (status) Der er fastsat mødedato for årsmøde i husbestyrelsen
den 17. august 2021 kl. 19.00 afbud Kjel og Helen.
11. Redaktionsudvalg Ny Alder (status planlægning ift. udgivelse vinter 2021)
12. Smagspanel – MAD til hver DAG (status)

Beslutning

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1.
2.

Regions Ældreråd Hovedstaden (intet at bemærke)
Nordgruppen (status) Møde den 6. september 2021 kl. 9-12. Seniorrådet melder
afbud.
3. Bolig- og Trafikudvalget (status)(intet at bemærke)
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen status henvendelse sendt fra
sekretariatet vedr. muligt møde i oktober, tilbagemelding afventer dato
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (intet at bemærke)
6. Sundhedsudvalget (intet at bemærke)
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (intet at bemærke)
8. Seniorfilmudvalget - Der aftales et møde med den nye bestyrelse i biografen omkring
samarbejdet v. Kjel B. Johansen. Nærmere aftaler vedr. billetsalg afventer Dorthes
tilbagemeldinger. Billetsalg den 1. september kl. 10-12.
9. Senior IT instruktørmøde den 23. august 2021. kl. 10-14. Sæsonen starter op igen.
10. Skoven4 Aktivitetshus (status) Der er fastsat mødedato for årsmøde i husbestyrelsen
den 17. august 2021 kl. 19.00, Eric Brown deltager fra Seniorrådet.
11. Redaktionsudvalg Ny Alder (status planlægning ift. udgivelse vinter 2021). Logistik
aftale på plads med skole. Der udgives et nyt alder inden juleferien. Planlægning
sættes i gang ved næste møde.
12. Smagspanel – MAD til hver DAG (intet at bemærke)

10.

Seniorrådsvalg 2021
1. Valgbestyrelsesmøde den 20. august 2021
2. Status på tilforordnede tilmeldinger – udsættes til næste møde
3. Status på kandidater – udsættes til næste møde
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Beslutning

11.

4. Kommunikation Allerød Nyt, Hjemmeside v. sekretariatet 5. Kommunikation folder, biografspot v. Seniorrådet. Trykt og afleveret til
folder
1. Valgbestyrelsesmøde den 20. august 2021 – Invitation genfremsendes
2. Status på tilforordnede tilmeldinger – udsættes til næste møde
3. Status på kandidater – udsættes til næste møde
4. Kommunikation Allerød Nyt, Hjemmeside v. sekretariatet – Officiel
valgbekendtgørelse sendes til Allerød Nyt med henblik på
offentliggørelse 18. august 2021 Kommunikationsfolder, biografspot v.
Seniorrådet. Kommunikationsfolder trykt og afleveret med henblik på
udlevering ved Ældre Sagens årsmøde + instruktørforsamlingen for
Senior IT. Biografspot ift. valg og kandidatannoncering droppes.

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

7. oktober 2021

Kl.

26. oktober 2021

Kl.

Kandidatfrist fastsat officielt.
(Udmeldt dato er 21.
september af hensyn til
yderligere annoncering).
Åbning for brevstemmer i
Borgerportalen i den
normale åbningstid
Åbning for brevstemmer på
Bibliotekerne i den
bemandede åbningstid
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16. November 2021
(Valgdag)

7.00-23.00

17. November 2021
(Optælling)

9.00-15.00

Afklaret 5 valgdistrikter og
valgsteder. Lynge, Blovstrød,
Lillerød Skole, Ravnsholt
Skole og Skovvang Skole
Ikke afklaret (Lillerød
Hallerne baseret på sidste
valgs erfaringer)

Beslutning

Afbud til møde den 6. sept. 2021 fra formanden. Formandsmøde den 30.
august kl. 14.30-15.30 v. Eric Brown og Henning Mortensen

12.

Evt.
1.
2.
1
2

13.
Beslutning

Formands- og næstformandsmøder efteråret 2021 – Ballerup den
7. oktober 2021 eller Køge den 14. oktober 2021.
Ældrepolitisk konference den 25. oktober 2021 Nyborg Strand.
Formands- og næstformandsmøder efteråret 2021 – Ballerup den
7. oktober, Kjel, Helen og Eric bliver tilmeldt af Sekretariatet.
Tilmelding til Ældrepolitisk konference tages op på næste møde.

Elektronisk registrering vedr. diæter – opfølgning vedr. diæter
mødedatoer
Udfyldt iht. retningslinjerne.
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