Sekretariatet
Michael Eskedal/MIES
25. oktober 2021

Notat

Referat til Seniorrådsmøde 25. oktober 2021. Møde nr. 45
Mødetid 8.30 – Mødested: Rådhuset mødelokale H.
Deltagere: Jens Jacob Krintel, Henning Mortensen, Dorte Hansen, Carl-Erik Østberg.
Afbud: Kjel Bording Johansen, Eric Brown, Helen Nielsen.

Ordinært møde
1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 27. september 2021
Ingen bemærkninger til referatet

2.

Meddelelser fra formandsskabet – bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

1. Besøg på demensplejecenter Skovvang (Carl og Dorte) – samarbejde
vedr. visitation v. indflytning. Udendørsarealer. Godt besøg, enkelte
ledige pladser. Opfordring til, at det nye Seniorråd tager ud og besøger
centret igen.
2. Vi styrker det nærværende møde med borgere og pårørende 14.
oktober 2021 afholdt i Gydevang referat rundsendes, når det
modtages. Formanden har deltaget i helddagsmøde. Til efterretning.
3. Formands- og næstformandsmøde i Danske Ældreråd materialet er
rundsendt. Til efterretning.
4. Vælgermøde i RegionsÆldrerådet på Regionsgården kl. 10-13 den 26.
oktober og derefter repræsentantsskabsmøde i RegionsÆldrerådet kl.
13.00 sekretariatet kontakter formanden ift. deltagelse.

3.

Sager til høring fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1. Kvalitetskrav i udbud af praktisk hjælp og personlig pleje
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Beslutning

Se separat høringssvar godkendt. Høringssvar til SVBU-dagsorden 27.
oktober 2021, pkt. 5: Kvalitetskrav i udbud af praktisk hjælp og personlig
pleje
Seniorrådet er fuldt ud klar over, at det er en vanskelig situation
kommunen (og andre kommuner) står i, når rekrutteringssituationen er så
dårlig, som den er, og ydermere forventes at være år fremover og dermed
også i en kommende kontrakts tid.
Det giver selvsagt kun handlemuligheder, der er en forringelse for de
borgere, der vælger privat leverandør, jf. den viste opgørelse.
Det kan moderere forringelsen, som det fremgår af dagsordenpunktet, at
de private leverandører erfaringsmæssigt har en overvægt af borgere, der
skal have leveret praktisk bistand, hvilket i sig selv indikerer, at der så i
nogle tilfælde skal klares opgaver, der ikke kræver større sundhedsfaglig
kunnen, hvilket kunne tale for handlemulighed 2.
Seniorrådet noterer sig, at kommunens hjemmepleje i sammenligning med
en forudsigelig kommende ændring i udbuddet har en større andel af de
samlede plejeopgaver med uddannet personale svarende til ca. 90 procent
faglærte og ca. 10 procent ikke faglærte.
Seniorrådet vurderer, at handlemulighed 2 kan være en nødvendig løsning
for i det hele taget at få potentielle leverandører til at byde på udbuddet.
Forslaget om at der indarbejdes en passus i udbudsmaterialet om, ”at
medarbejdere altid skal være under kompetent og kyndig faglig instruktion
fra sundhedsfagligt personale, og at der stilles krav om
kompetenceudvikling samt en plan herfor” anser Seniorrådet som en
absolut nødvendig forudsætning.
Denne plan bør følges op med tilsyn fra kommunen.
Det foreslås i handlemulighed 3, at nat-optionen tages ud af
udbudsmaterialet. Borgere der måtte ønske nat-option vil i stedet kunne få
et fritvalgsbevis, og dermed fortsat have muligheden for at få ydelsen via
det frie valg. Dermed overholder Allerød Kommune fortsat lovgivningen
om det frie valg.
Dette anser Seniorrådet som en mulighed affødt af omstændighederne.
Dvs. ikke fantastisk men dog til at leve med.
Det er for Seniorrådet og for andre i det hele taget i disse tider med
rekrutterings-vanskeligheder ikke nogen ønskværdig situation at være i.
Ovennævnte anser vi som en mulig løsning.

4.

Beslutning

Sager til orientering fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1. Beboer- og Pårørenderådet - Foretræde for udvalget
2. Arbejdet i Hjemmeplejen
3. Sundhedsberedskabsplan Allerød Kommune 2021
1. Seniorrådet afventer udviklingen for beboer- og pårørenderådet og
tager status til efterretning. Indgår gerne i et samarbejde fremover.
2. Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.
3. Seniorrådet tager udkast til revideret sundhedsberedskabsplan til
efterretning.
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5.

Status på møde med Region H. Hillerød Hospital ift. udskrivning akutafd.
1. Pressemeddelelse rundsendt og sendt til Allerød Nyt og
Frederiksborgs Amts Avis.

Beslutning

Pressemeddelelsen er modtaget af rådets medlemmer.

6.

Dialogmøde om forebyggende indsats og demens på mødet den 22.
november kl 9.00-9.45.
Ældre- og Sundheds repræsentanter vil komme og fortælle om
forebyggende indsats og demens aktiviteter herunder demenscafé.

Beslutning

7.

Beslutning

8.

Beslutning

Planlægning af temaer til dialogmøde med plejecentrene den 27.
oktober kl.14.00-16.00 – Lyngehus Oasen
1. Bemandingen på plejecentrene
2. Beboer pårørende samarbejde (rådene) status
3. Klippekortsordning udmøntning af ordningen status
4. Samarbejdet med frivillige og unge ansatte under 18 år
Følgende temaer er sendt til plejecenterleder og tages med på
dagsordenen.

Kommuneplan i høring videre forløb - status
Frist den 11. november 2021 – Møde aftalt den 1. november kl. 14.30 –
hos næstformanden. Forberedelse af temaerne
Rådets medlemmer afventer arbejdsgruppens tilbagemeldinger. Til
efterretning.

9.
Beslutning

Økonomi Seniorrådet 2021 (status)
Der arbejdes med årsafslutning i Seniorrådets konto.

10.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regions Ældreråd Hovedstaden møde planlagt den 26. oktober kl. 10-13. afventer
status.
Nordgruppen (status).
Bolig- og Trafikudvalget.
Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (Møde den 27. oktober kl. 14-16
Lyngehus Oasen v. jf. pkt. 7)
Beboer- og pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (afventer).
Sundhedsudvalget (status)
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status) - tilbagemelding afventer, idet
formanden kontakter formanden om møderækken/samarbejdet ønskes genoptages.
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Beslutning

11.

Beslutning

12.
Beslutning

8. Seniorfilmudvalget (status).
9. Senior IT (status).
10. Skoven4 Aktivitetshus (status) (elevatorskakt). Elevatorskakten er stadig ude af
funktion/formand Steen Hagstrøm kontaktes vedr. døråbning elevator i tårnet
11. Redaktionsudvalg Ny Alder (Redaktionsmøde og procesplan, deadline mv.)
12. Smagspanel – MAD til hver DAG (status).
1. Regions Ældreråd Hovedstaden møde planlagt den 26. oktober kl. 10-13. afventer
status. Afventer status
2. Nordgruppen (status). Ingen bemærkninger.
3. Bolig- og Trafikudvalget. Ingen bemærkninger.
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (Møde den 27. oktober kl. 1416 Lyngehus Oasen
5. Beboer- og pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (afventer).
6. Sundhedsudvalget – intet at bemærke
7. Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen - tilbagemelding afventer, idet
formanden kontakter formanden om møderækken/samarbejdet ønskes
genoptages. Formanden for Ældre Sagen ønsker gerne et møde med
Seniorrådsformanden for at aftale fremtidig samarbejdsformer. Seniorrådets
formand tager initiativet til mødet.
8. Seniorfilmudvalget (sæsonen er i gang. Der er solgt 268 billetter. Økonomi
afklares).
9. Senior IT (intet at bemærke, møde den 26. oktober i Senior IT bestyrelsesmødet
kl. 10.00).
10. Skoven4 Aktivitetshus (status, udvendig og indvendig onsdag den 27. oktober kl.
10 foreninger er adviseret. Automatisk døråbning etableres ved skakten over for
biografen (tårnet). Elevator ved hovedindgang er stadig ikke i orden.
11. Redaktionsudvalg Ny Alder (Redaktionsmøde og procesplan, deadline mv.). Det
forventes at formanden/redaktionschefen snart indkalder til et kort statusmøde.
12. Smagspanel – MAD til hver DAG (status). Der kan ringes vedr. aktiviteter i
smagspanelet. Repræsentanter har haft smagskasser med hjemme til en uge, med
positivt resultat.

Seniorrådsvalg 2021
1. Status på tilforordnede tilmeldinger
2. Status på kandidater tilmeldinger
3. Kommunikation Allerød Nyt, Hjemmeside v. sekretariatet
4. Kandidatkommunikation
5. Drøftelse af valgstyrerrolle
6. Valgdagen forberedelse
Til efterretning.

Budget for Allerød Kommune 2022-29 byrådsbeslutning den 12. oktober
2021
Seniorrådet har noteret, at budgettet er godkendt uden ekstra bevilling til
rådets aktiviteter.
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13.

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

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.00 – 11.00

mandag den 25.
oktober
mandag den 22.
november

8.30 – 11.30

Mødelokale H, Eric B
deltager delvist pt., bemærk
mødet er flyttet til kl. 8.00.
Mødelokale H -

8.30 – 11.30

Mødelokale H

2

8
9

10
11

Beslutning

Til efterretning.

14.

Mødedatoer i forbindelse med valg hoveddatoer (foreløbig)

Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

13. september

Kl. 16.00 –
17.00
Kl. 12.00

Opstillingsmøde mødelokale
F - Rådhuset.
Kandidatfrist fastsat officielt.
(Udmeldt dato er 21.
september af hensyn til
yderligere annoncering).
Åbning for brevstemmer i
Borgerportalen i den
normale åbningstid

4. oktober 2021

7. oktober 2021

8.oktober 2021
26. oktober 2021

Mandag
Kl.12-17
Torsdag
Kl.12-17
Kl. 12.0013.30
Allerød Bib.
Alle
hverdage Kl.
11-18. Lør.
Kl. 10-14.
Lynge Bib.
Man.13-18
Ons. 13-18

Valgbestyrelsesmøde
mødelokale H.
Åbning for brevstemmer på
Bibliotekerne i den
bemandede åbningstid
(Lynge åbner den 27.
oktober)

Rådhuset | Bjarkesvej 2 | 3450 Allerød | +4548100100 | kommunen@alleroed.dk | www.alleroed.dk

Side 5 af 6

Fre. 13-18
16. November 2021
(Valgdag)

7.00-23.00

17. November 2021
(Optælling)

9.00-15.00

Beslutning

Til efterretning.

15.

Evt.

Afklaret 5 valgdistrikter og
valgsteder. Lynge, Blovstrød,
Lillerød Skole, Ravnsholt
Skole og Skovvang Skole
Lillerød Hallerne (gammelt
cafeteria område)



Invitation fra FOMA den 25. oktober kl. 19.00-21.00 (vedhæftet
invitation) på Biblioteket.
Rådets medlemmer har modtaget invitation.

16.
Beslutning

Elektronisk registrering vedr. diæter – opfølgning vedr. diæter
mødedatoer
Til efterretning.
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