Notat

Sekretariatet
Michael Eskedal/mies
2. maj 2022

Referat til Seniorrådsmøde 2. maj 2022
Møde nr. 5
Mødested: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, Mødelokale H
Mødetid: Kl. 8.30 – 11.30
Deltagere: Ulla Sørensen, Pia Klingenberg, Søsser Grønnegaard, Vibeke Eiberg, Finn Yde-Andersen,
Michelle Baadsgaard, Eric Brown, Jens Jacob Krintel, Kjel Bording Johansen
Afbud: Ingen

1. Bemærkninger til dagsordenen
1.1 Seniorrådet beslutter at sætte punktet vedrørende demensredegørelsen på
som nyt punkt 18.
1.2 Seniorrådet rejser spørgsmål vedr. møde med Kultur, Idræt og
Fritidsudvalget, formandsskabet formulerer et oplæg til det inviterede møde
med udvalget omkring budget.
Beslutning
1.1. Tages op som punkt 18.
1.2. Afventer udvalgets nye dato for møde.

2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 28. marts 2022 er udsendt 30. marts 2022 og publiceret
på hjemmesiden. Referatet skal godkendes med evt. bemærkninger.
Beslutning
Godkendt.

3. Meddelelser fra formandsskabet
Eventuelle meddelelser fra formandsskabet præsenteres.
3.1 Temadag SST fokus på værdighed i den sidste tid København 23. maj 2022
kl. 9.00-15.00 Frist den 16. maj 2022.
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3.2 Borgermøde om fremtidens ældrepleje 2022. Herlev, Region Hovedstaden
12. maj 2022 tidspunkt ikke offentliggjort og tilmelding ikke offentliggjort.
https://sm.dk/arbejdsomraader/aeldreomraadet/borgermoeder-omfremtidens-aeldrepleje-2022
3.3 Formand har deltaget på beboermøde i Farum for demensplejecentret
Skovvang KAB med fuldmagt.
3.4 Møde med pårørende fra Skovvang demensplejecenter, kommunaldirektør
og sundhedschef den 25. april 2022. Referat ikke offentliggjort endnu.
3.5 Henvendelser fra diverse foredragsholdere og konsulenter. Invitation til
deltagelse i konference Praksis – I Allerød den 17. maj 2022. Kl. 8.30 – 15.00
Frist den 10. maj 2022 pris 1.395 kr.
Beslutning
3.1 Til efterretning.
3.2 Borgermøde om fremtidens ældrepleje, deltagelse fra Seniorrådet.
3.3 Til efterretning.
3.4 Der er aftalt et nyt møde med de pårørende fra Skovvang
demensplejecenter i møderækken vedr. kataloget med indsatsområder ift.
driften. Seniorrådet sender foreløbig ikke et brev til KAB. Seniorrådet retter
henvendelse om et møde med Kommunaldirektøren, hvor Jens Jacob Krintel og
Kjel Bording Johansen deltager med spørgsmål om forholdet omkring KABs
driftsforhold i forhold til fuldmagter og bisiddere iht. Forvaltningsloven.
3.5 Seniorrådet deltager ikke i konferencerne.
4 Svar fra Forvaltningen opfølgning
Der er kommet forslag om at tage Forvaltningens svar på Seniorrådets
henvendelse op ift. høringssvar jf. bilag vedhæftet.
Beslutning
”I forhold til svaret fra Forvaltningen vedr. brugertilfredshedsundersøgelsen
beslutter seniorrådet følgende: “Med henvisning til notat af den 6. april 2022,
sagsnr. 22/345, ønsker Seniorrådet gerne svar på det tidligere stillede
spørgsmål: 1) om der nu er fastlagt forbedringsmål (scorer) for de områder,
hvor undersøgelsen viser lav scorer med henblik på iværksættelse af
forbedringstiltag?”
I forhold til svaret fra Forvaltningen vedr. punktet fra Jesper Holdflod Pallesen
om afbureaukratisering: “Med henvisning til notat af den 6. april 2022, sagsnr.
22/345, ønsker Seniorrådet gerne svar på det tidligere stillede spørgsmål: 2) om
tilsynets anbefaling bliver fuldt, at der for enkelte områder med fordel kan ske
en forøgelse af den borgerrettede dokumentation? Hvis ikke, ønskes gerne
oplyst hvilke områder tilsynets anbefaling vedrører.

5 Sager til høring fra udvalget SBU – forslag til høringssvar
5.1 Forebyggelsesmidler 2022
5.2 Sag fra byrådsmedlem Bettina Løgager – De midlertidige pladser

Beslutning
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5.1 ”Forvaltningen lægger op til, at hele beløbet på 192.161 kr. rettes mod
unges brug af nikotinposer hhv. unges mentale sundhed.
Seniorrådet konstaterer, at mange personer 65+ ud fra sundhedsprofil 2021 har
overvægt, lav fysisk aktivitet og er ramt af stress. På den baggrund anbefales, at
midlerne til sundhedsfremmende og forebyggende arbejdes anvendes helt eller
delvist på disse områder - og gerne med fokus på personer 60+”
5.2 ”Seniorrådet finder det positivt, hvis der i tilknytning til de midlertidige
pladser oprettes yderligere 2 pladser med henblik på særlige terminale
hjemmeboende borgere. Men de hidtidige midlertidige pladser skal fastholdes i
det antal, som de har i dag, så vi fortsat kan løfte opgaven med at modtage
hjemsendte borgere fra sygehuset samt gæsteophold.”
Seniorrådet bemærker, at prioriteringen af borgere til de midlertidige pladser
gælder alle patienttyper.

6 Sager til orientering fra udvalget SBU
5.1 Sundhedsprofil 2021
5.2 Evaluering af forebyggelsesmidler 2021
5.3 Status for Sundhedsaftalen 2019-2023
5.4 Status for rapportering af utilsigtede hændelser 2021
5.5 Magtanvendelse og værgemålssager 2021
5.6 Befolkningsprognose 2023-2042
Beslutning
5.1 Seniorrådet takker for orienteringen
5.2 Seniorrådet takker for orienteringen
5.3 Seniorrådet takker for orienteringen
5.4 Seniorrådet takker for orienteringen
5.5 Seniorrådet takker for orienteringen
5.6 Seniorrådet takker for orienteringen

7 Flytning af SBUs udvalgsmøde til den 30. maj 2022 og evt. konsekvens for
Seniorrådets møde den 30. maj 2022.
På baggrund af folkeafstemning vil udvalget flytte deres ordinære møde til den 30.
maj 2022. Seniorrådet henstiller til, at mødet udvalgsmødet bliver afholdt den 31.
maj 2022 eller 2. juni 2022. Seniorrådets mødedatoer forhåndsreserveres i tilfælde
af udvalgsmøde den 30. maj til den 25. maj 2022.
Beslutning
Seniorrådets formandskab beslutter ny mødedato for rådets kommende møde på
baggrund af SBUs beslutning.
8 Flytning af KIFUs udvalgsmøde 1. juni 2022 og evt. konsekvens for Seniorrådets
møde den 30. maj 2022.
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På baggrund af folkeafstemning vil udvalget flytte deres ordinære møde til den
30. maj med evt. konsekvens for Seniorrådets foretræde for udvalget jf.
tidligere mail om foretræde på udvalgets møde den 1. juni 2022.
Beslutning
Seniorrådets formandskab beslutter ny mødedato for rådets kommende møde på
baggrund af KIFUs beslutning.

9 Tilbagemelding fra ØU/by vedr. vedtægter for Seniorrådet 2022-2025
Beslutning
Seniorrådet har noteret sig byrådets beslutning.
10 Seniorrådet økonomi status regnskab 2022
Forvaltningen fremlægger budgettet år til dato. Med forklaring om
overførselssagen efter byrådets beslutning 28. april 2022, samt reglerne for
overførsel på udvalgenes/rådenes konti. Økonomien for resten af året besluttes
herefter.
Beslutning
Til efterretning, idet Seniorrådet godtager status på budget fra Forvaltningen.
Derudover ønsker Seniorrådet at tage økonomipunktet på til næste møde, hvor
formandsskabet fremlægger et forslag til seniorrådets udgifter for resten af
året, hvor også drøftelse af rådets egen beholdning på konto diskuteres.
11 Drøftelse af kommunikation med Seniorrådets målgruppe fastsættelse af dato
11.1 Fremlæggelse af arbejdsgruppens forslag til kommunikation med baglandet
til drøftelse.
11.2 Produktionsplan og aftaler for Ny Alder sommer 2022.
Beslutning
11.1 Seniorrådet fortsætter arbejdsgruppen, som beslutter at lave et udkast til
pjece/folder. Herudover beslutter Seniorrådets arbejdsgruppe vedr.
kommunikation at udarbejde en interviewguide til kontakt med baglandet.
Derudover tager formandsskabet en dialog med Allerød Nyt omkring en artikel
om det nye Seniorråd.
11.2 Seniorrådet beslutter, at deadline for artikler og andet indhold er den 12.
maj 2022. Formanden kontakter Jesper Holdflod Pallesen og Karsten Längerich
ift. indhold. Bladet bringes ud fra den 10. juni 2022 efter aftale.

12 Seniorrådets planlægning af byrådets pensionistudflugt
Arbejdsgruppen har planlagt besigtigelsestur til 1. maj 2022. Der skal aftales
nærmere om annoncering, billetsalg og drejebog for afvikling af turen, herunder
guider. Mødelokale H er booket til videre planlægning af turen indtil til kl. 13.00
Beslutning
Udsættes til separat møde kl. 11.00.
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13 Seniorbio
Tilbagemelding fra møde vedrørende Allerød Bios bestyrelse ift. fortsættelse af
Seniorbio og aftaler.
Beslutning
13.1 Seniorrådet beslutter at prisen for billetter til næste års filmsæson sættes
til 315 kr.
13.2 Seniorrådet beslutter, at Allerød Bio overtager billetsalget med
nummererede pladser til første forestilling.
13.3 Seniorrådet beslutter, at Finn Yde-Andersen og Eric Brown fortsætter med
at arbejde med Bios venner, idet punktet med samarbejdsaftale mellem
Seniorråd og Allerød Bios Venner tages op på næste møde.
14 Seniorrådets tilbagemeldinger fra underudvalg
Det er formandsskabets ønske at dette punkt indføres på dagsordener
fremover, hvor der gives en kort status fra de forskellige fora som Seniorrådet
har repræsentanter i.
- Regionsældreråd Hovedstaden
- Nordgruppen
- Bolig- og Trafikudvalg
- Sundhedsudvalg
- Seniorfilmudvalg
- Senior IT
- Aktivitetshuset Skoven4
- Redaktion NY ALDER
- Smagspanel – MAD til hver DAG
- Pensionistudflugt jf. pkt. 12
- Samarbejde med ÆldreSagen
Beslutning
Intet at bemærke til de fleste punkter. Der er aftalt møde med ÆldreSagen den
5. maj 2022.
15 Mødedatoer i Seniorrådet 2022
Datoer for ordinære møder i Seniorrådet er angivet nedenfor.
Mødedato
30. maj 2022

Mødetid
Kl. 8.30-11.30

8. august 2022

Kl. 8.30-11.30

29. august 2022

Kl. 8.30-11.30

Mødested
Rådhuset
Mødelokale H
(afventer ny dato
men møde med
Ældre- og Sundhed
omkring demens
fastholdes.
Rådhuset
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale H
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26. september 2022

Kl. 8.30-11.30

31. oktober 2022

Kl. 8.30-11.30

28. november 2022

Kl. 8.30-11.30

Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F

Beslutning

16 Eventuelt
Eventuelle punkter til orientering som ikke kræver fælles beslutning, men
noteres af hensyn til fælles information eller indbyrdes aftaler.
17 Diæter
Diæt for deltagelse i mødet sendes til personaleafdelingen af Sekretariatet,
såfremt man ikke ønsker at modtage diæt skal det registreres her.

Beslutning
Det undersøges om lønindtægterne kan opgives som diætvederlag.
Forvaltningen undersøger hvorfor der ikke sættes diæter ind til Ulla Sørensen.
18 Demenshandleplan opfølgning
Beslutning: Seniorrådet beslutter, at Pia og Vibeke kommer med indlæg om
demenshandleplanen som sendes til rådet inden dialogmødet med Ældre- og Sundhed
om demens den 30. maj 2022 som fastholdes kl. 9-10. (Tidspunkt bekræftes i separat
mail.)

Seniorrådet den 2. maj 2022
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