Notat

Sekretariatet
Sofie Junker/SOJU
23. juni 2022

Referat af Seniorrådsmøde 20. juni 2022
Møde nr. 7
Mødested: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, Mødelokale H
Mødetid: Kl. 14.00 – 15:30
Deltagere: Ulla Sørensen, Pia Klingenberg, Søsser Grønnegaard, Vibeke Eiberg, Finn Yde-Andersen,
Michelle Baadsgaard, Eric Brown, Jens Jacob Krintel, Kjel Bording Johansen

Afbud: Jens Jakob Krintel

1. Bemærkninger til dagsordenen
Beslutning: Ingen
2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 2. maj 2022 er udsendt 4. maj 2022 og publiceret på
hjemmesiden. Referatet skal godkendes med evt. bemærkninger.
Beslutning: Referat godkendt.
Seniorrådet efterlyste referat fra deres seneste møde den?

3. Meddelelser fra formandsskabet
Eventuelle meddelelser fra formandsskabet præsenteres.
3.1 Danske Ældreråd – referat repræsentantskabsmøde
3.2 Meddelelse fra Seniorrådets formand for Nordgruppen om MitID
Beslutning:
3.1 Formanden fortalte, at der på repræsentantskabsmødet blev foretaget en række
mindre vedtægtsændringer. Det blev diskuteret om repræsentantskabsmødet skulle
holdes hvert 2. år. Det blev dog besluttet, at der fortsættes med at afholde
repræsentantskabsmøde hvert år i stedet for hvert 2. år.
3.2 Formanden sender brev modtaget fra Nordgruppen videre til resten af Seniorrådet
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4 Svar fra Forvaltningen opfølgning
4.1 “Med henvisning til notat af den 6. april 2022, sagsnr. 22/435, 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?”
4.2 “Med henvisning til notat af den 6. april 2022, sagsnr. 22/435, 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.
Beslutning
4.1 Der forelægger nu svar. Svaret bliver sendt sammen med referatet
4.2 Der forelægger nu svar. Svaret bliver sendt sammen med referatet

5 Sager til beslutning: Høring om effektiviseringskatalog og
servicereduktionskatalog
5.1 Effektiviseringskataloget i Allerød Kommune
5.2 Servicereduktionskataloget BDO Allerød Kommune udarbejdelse af
høringssvar i perioden den 16. juni 2022 – 1. august 2022. Fristen for at
indsende et høringssvar er den 1. august 2022 kl. 8.00. jf. Tidligere mail
servicereduktioner fra Finn af den 2. juni 2022.
Beslutning:
5.1 Høringsfristen vedr. Effektiviseringskataloget er forpasset. Byrådet har truffet
beslutning. Der kommer sandsynligvis ny runde i efteråret. Der skal til den tid være
opmærksomhed på fristen.
5.2 Høringssvar skrives. Eric tager sig af trafik-området. Finn og Vibeke tager sig af SBUområdet. Finn og Eric sætter det hele sammen. Midt i juli sendes det i cirkulation i
Seniorrådet. Der er opmærksomhed på at sende til den rette mailadresse.

6 Opgaveudvalg vedrørende fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til
velfærdsområderne
Med udgangspunkt i byrådets behandling af pkt. 10. den 16. juni 2022 drøfter
Seniorrådet videre tiltag i forbindelse med denne sag.
Beslutning: Anders Damm-Frydenberg og Bettina Løgager er udpeget til at udarbejde
forslag til kommissorium for et §17, stk. 4 udvalg. Seniorrådet skriver til de to politikere
og gør opmærksomhed på at Seniorrådet ønsker at deltage. Seniorrådet ønsker at Finn
deltager som repræsentant for Seniorrådet.
7 Sag fra byrådsmedlem Bettina Løgager – budgetoversendelse Ad-hoc
Hospicepladser.
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Med udgangspunkt i byrådets behandling af pkt. 20 den 16. juni drøfter
Seniorrådet videre tiltag i forbindelse med denne sag.
Beslutning: Seniorrådet genfremsender deres tidligere høringssvar til næste SBU møde.

8 Seniorrådet økonomi status regnskab 2022
Forvaltningen fremlægger forbrug til d.d. ift. budget 2022 Seniorrådet Allerød
Kommune. Der er anvendt 63.576 kr. til dags dato i kommunens budget afsat til
Seniorrådet 2022. Dvs. restbudget er 48.482 kr. iht. budget afsat på 112.058 kr.
Derudover er der pr. 14. maj 2022 51.932 kr. på Seniorrådets konto i
Handelsbanken.
Beslutning: Udsættes. Det ønskes at der fremlægges status og budget for det
resterende del af året for begge af udvalgets konti.

9 Drøftelse af kommunikation med Seniorrådets målgruppe
Status på oplægget om fremtidig kommunikation med Seniorrådets målgruppe.
Herunder status på interviewguide og pjeceudkast jf. seneste referat. Der er
udarbejdet et interviewskema som er sendt til rådet. Oplæg ved gruppen.
9.1 Oplæg ved gruppen
9.2 Aktiv Allerød – Bymidten den 20. august kl. 9.00 til 14.00 tilmeldingsfrist den
4. juli 2022, koordinering med Senior IT om deltagelse. Hvem deltager på
dagen?
Beslutning:
9.1.Oplægget er godt. Der laves et afkrydsningsskema. Skemaet kan med fordel bruges
på Aktiv Fritid og Lynge Byfest. Pia færdiggør skema til næste møde.
9.2: Finn, Kjel og Pia kan ikke deltage.

10 Seniorrådets planlægning af byrådets pensionistudflugt – evaluering?
Evaluering af årets ture afholdt den 7.-9. juni 2022 Oplevelsescenter Nyvang
Beslutning: Evalueringen foretages ved næste møde når regnskabet foreligger.
11 Seniorbio
Status vedrørende Allerød Bios samarbejdsaftale med Seniorrådet jf. seneste
referat. Siden sidste aftale vil Allerød Bio kun annoncere 4 forestillinger grundet
frygt for nedgående salg af billetter.
Beslutning: Finn oplyste, at Formanden for Allerød Bios venner er rykket for et
kontraktudkast.
12 Svar på spørgsmål til dialogmøde med KIFU af 31. maj 2022.
Seniorrådets afsendte spørgsmål til KIFU inden dialogmødet den 31. maj 2022.
Status på henvendelsen efterlyses.
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Beslutning: Er i proces.
13 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.
-

-

Nordgruppen: Intet at bemærke
Regionsældreråd Hovedstaden: Finn orienterede om de kommende
Sundhedsklynger.
Bolig- og Trafikudvalg: Intet at bemærke
Sundhedsudvalg: Intet at bemærke
Seniorfilmudvalg: Intet at bemærke
Senior IT: der er møde i morgen
Aktivitetshuset Skoven4: intet at bemærke
Redaktion NY ALDER: De sidste eksemplarer af nærværende blad uddeles på
torsdag
Smagspanel – MAD til hver DAG: Finn har spist et måltid og var overrasket
over hvor godt det var. Ulla synes det er rystende dårligt. Seniorrådet ønsker
et punkt om Mad til Hverdag på et kommende møde, hvor Seniorrådet kan
beslutte, hvad vej de skal gå. Ulla ringer til den ansvarlige for maden i den
kommende uge.
Pensionistudflugt jf. pkt. 10: Tages på næste møde.
Samarbejde med ÆldreSagen: Der er møde den 19. august

Beslutning
Se ovenfor.
14 Mødedatoer i Seniorrådet 2022
Datoer for ordinære møder i Seniorrådet er angivet nedenfor.
Mødedato
8. august 2022

Mødetid
Kl. 8.30-11.30

Mødested
Rådhuset
Mødelokale H

29. august 2022

Kl. 8.30-11.30

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 H
Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F

Beslutning
Til efterretning.
15 Eventuelt
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16 Diæter
Diæt for deltagelse i mødet sendes til personaleafdelingen af Sekretariatet,
såfremt man ikke ønsker at modtage diæt skal det registreres her.
Beslutning: De deltagene ønsker alle at modtage diæter.

Seniorrådet den 20. juni 2022
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