Notat

Sekretariatet
Michael Eskedal/mies
8. august 2022

Referat til seniorrådsmøde d. 8. august 2022
Møde nr. 8
Mødested: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, Mødelokale H
Mødetid: Kl. 8.30 -11.30
Direktør Lone Kvist er inviteret til at deltage i mødet fra 8.30. Indleder mødet og præsenterer
hovedtemaer på området.
Deltagere: Kjel Bording Johansen, Eric Brown, Søsser C.M. Grønnegård, Finn Yde-Andersen, Jens Jacob
Krintel, Michelle Baadsgaard, Pia Klingenberg, Vibeke Eiberg

Fraværende: Ulla Sørensen

1. Bemærkninger til dagsordenen
Beslutning:
2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 20. juni 2022 er udsendt den 23. juni 2022 og publiceret
på hjemmesiden. Referatet skal godkendes med evt. bemærkninger.
Beslutning: Svaret fra Forvaltningen vedr. opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen på
ældreområdet sættes som opmærksomhedspunkt ift. den videre udvikling.

3. Meddelelser fra formandsskabet
Eventuelle meddelelser fra formandsskabet præsenteres.
- Møder v. Formand
- Invitation fra Danske Seniorer til møde i Hillerød – bilag udsendt
Beslutning:
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3.1 Formanden har afholdt møde med Borgmesteren om BDOs idekatalog for
servicereduktioner på ældreområdet og for Seniorrådet. Seniorrådet fastholder
at rådet skal fortsætte og at forslaget om servicereduktioner ift. rådet ikke
gennemføres.
3.2 Seniorrådet kan sende 3 personer til mødet med Faglige Seniorer i Hillerød
den 31. august kl. 10-12 med frokost. Rådets medlemmer melder selv til Faglige
Seniorer.

4. Sager til beslutning fra SBU
3.1 Der er ikke sager til beslutning i høring fra SBU i Seniorrådet pt. ud over pkt.
6 budgetsag 2023-2030 Fagudvalgenes prioritering af servicereduktionskatalog.
Seniorrådets høringssvar til servicereduktionskataloget er afsendt af
Seniorrådet den 27. juli 2022.
Beslutning
”Seniorrådet har afgivet høringssvar vedr. servicereduktionskataloget den 27.
juli.”

5. Sager til orientering fra SBU og MEBU:
5.1. Evaluering af pilotprojekt - Unge i fritidsjob på Allerøds Plejecentre
5.2. Status på rehabiliteringsindsats i Ældre og Sundhed
5.3. Status og prognose Ældre- og Plejeboliger 2022
5.4. Fælleskommunal §18 pulje til frivilligt socialt arbejde Nordsjælland 2022 –
fordeling
5.5. Punkt 4 på dagsordenen til MEBU den 9.8.2022 vedr. Dispensation fortov grøft
Ved Lerbakken

Beslutning:
5.1. Høringssvar ”Der er ingen tvivl om, at aktiviteter med unge på plejecentre
skaber øget livskvalitet for beboere. Seniorrådet anbefaler, at ordningen
videreføres i 2023”
5.2 Høringssvar ”Det fremgår, at den øgede rehabilitering betyder en øget
livskvalitet og selvhjulpenhed for borgere ligesom rehabilitering har en positiv
effekt for ledere og medarbejdere. På den baggrund støtter Seniorrådet, at der
også i 2023 arbejdes med en øget rehabilitering.”
5.3 Høringssvar ”Seniorrådet kan ikke ytre sig på det foreliggende grundlag, idet
forslag til at håndtere det stigende behov for ældreboliger, ældre/senioregnede
boliger samt plejeboliger først vil blive fremlagt på udvalgets møde den 10.
august. Seniorrådet vil udtale sig til det kommende møde den 31. august 2022”
5.4 Høringssvar ”Seniorrådet har i sit høringssvar vedr. servicereduktionskatalog
frarådet en reduktion af puljemidler Seniorrådet har afgivet høringssvar den 27.
juli.”
5.5 Høringssvar ”Seniorrådet anbefaler at fortovet er flisebelagt, idet det har
stor betydning for handicappede, der eksempelvis færdes i kørestol, med
rollator, eller er i øvrigt gangbesværede. Seniorrådet anbefaler, at der etableres
fortov Ved Lerbakken.”
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6. Opgaveudvalg vedrørende fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til
velfærdsområderne - opfølgning
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. Status på denne.
Beslutning:
Til efterretning.
7. Sag fra byrådsmedlem Bettina Løgager – budgetoversendelse Ad-hoc
Hospicepladser - opfølgning
Med udgangspunkt i byrådets behandling af pkt. 20 den 16. juni drøfter
Seniorrådet videre tiltag i forbindelse med denne sag. Seniorrådet
genfremsender deres tidligere høringssvar til næste SBU møde.
Beslutning:
Seniorrådet fremsender tidligere høringssvar.

8. Forslag om videre tiltag ift. Sundhedsstyrelsens analyse af kommunale tilsyn
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Det-kommunale-tilsyn-bidrager-tillaering-og-udvikling-i-aeldreplejen
Det foreslås, at Seniorrådet drøfter, om analysen giver anledning til, at vi gerne
vil drøfte med kommunen om udførelsen af det kommunale tilsyn i Allerød.
Beslutning:
Seniorrådet tager analysen til efterretning, idet det betragtes som et idekatalog,
til fremtidig dialog med området om tilsyn.
9. Hvilke tilskud får nordsjællandske Seniorråd/Ældreråd
Oplæg er sendt til rådet med henblik på brev. Det må drøftes, om der skal sendes
en henvendelse af sted og i givet fald, hvad der skal sendes og hvem der sender det.
Udkast til brev er vedhæftet dagsordenen.
Beslutning:
Rådet har omformuleret brevet lidt og det fremsendes af formanden til de
øvrige Seniorråd i Nordsjælland.

10. Seniorrådet - Hvilke resultater vil vi gerne opnå og være kendt for?
Det foreslås, at Seniorrådet foretager en udveksling af idéer med henblik på
senere at kunne fastlægge et arbejdsprogram for Rådets valgperiode.
Beslutning: Seniorrådet udsætter punktet til næste møde.
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11. Planlægning af byrådets pensionistudflugt – evaluering? Opfølgning
Evaluering af årets ture afholdt den 7.-9. juni 2022. Oplevelsescenter Nyvang.
Evalueringen foretages, når regnskabet foreligger. Såfremt regnskabet kan
færdiggøres inden rådets møde tages dette punkt på.
Beslutning: Der er redegjort for opgørelsen over Pensionistudflugten som endte med et
overskud på ca. 50.000 kr. Regnskabet er afsluttet. Seniorrådets økonomi er fremlagt
og Finn fremsender sit eget budget for resten af året til næste møde.
12. Seniorbio opfølgning
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. Finn oplyste, at Formanden for Allerød Bios
venner er rykket for et kontraktudkast.
Annoncering af billetsalg datoer den 7. september kl. 10-12. og 8. september kl.
10-11. 2022. Biografen står for salget.
Beslutning: Der er aftalt en annoncering i Allerød Nyt – Eric Brown udarbejder udkast til
annoncering til Allerød Nyt og på Sociale Medier. Det er biografen som står for salg af
billetter.
13. Drøftelse af kommunikation med Seniorrådets målgruppe opfølgning fra seneste
referat.
Afkrydsningsskema til kommunikationsafklaring færdigt og der skal aftales
nærmere om lancering til Aktiv Allerød bymidte arrangement den 20. august.
2022. Tilmelding til dagen og bemanding samt materialer aftales - status.
Beslutning: Ny Alder, Seniorbio program samt spørgeskema tages med. Rådet aftaler
indbyrdes deltagelse og placering ift. opstilling. Eric Brown og Vibeke Eiberg er
tovholdere.

14. Svar på spørgsmål til dialogmøde med KIFU af 31. maj 2022 opfølgning.
Seniorrådets afsendte spørgsmål til KIFU inden dialogmødet den 31. maj 2022.
Svar sendt den 23. juni 2022 i mail fra udvalgsformand for KIU til Seniorrådet.
Beslutning: Til efterretning. Derudover har Seniorrådet noteret sig dagsordenspunktet
til KIFU pkt. 6 vedr. Folkeoplysningsudvalgets budgetforslag fokusering af indsatser bl.a.
for 60+ årige og Seniorrådet beslutter, at Pia K. følger det punkt til videre drøftelse med
udvalget og Seniorrådet.
15. 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:
Regionsældreråd Hovedstaden:
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-

-

Bolig- og Trafikudvalg:
Sundhedsudvalg:
Seniorfilmudvalg:
Senior IT:
Aktivitetshuset Skoven4:
Redaktion NY ALDER: Datoer og aftaler vedr. vinterudgivelse udsættes til
næste møde den 29. august 2022
Smagspanel – MAD til hver DAG: Seniorrådet ønsker et punkt om Mad til
Hverdag på et kommende møde, hvor Seniorrådet kan beslutte, hvad vej de
skal gå. Opfølgning på opringning til madansvarlig v. Ulla Sørensen status.
Mulighed for åbent hus den 16. september 2022
Pensionistudflugt jf. separat punkt.
Samarbejde med ÆldreSagen: status

Beslutning
- Nordgruppen: pkt. udskudt
- Regionsældreråd Hovedstaden: pkt. udskudt
- Bolig- og Trafikudvalg: pkt. udskudt
- Sundhedsudvalg: pkt. udskudt
- Seniorfilmudvalg: jf. pkt. 12
- Senior IT: pkt. udskudt
- Aktivitetshuset Skoven4: pkt. udskudt
- Redaktion NY ALDER: Datoer og aftaler vedr. evt. vinterudgivelse udsættes
til næste møde den 29. august 2022
- Smagspanel – MAD til hver DAG: Seniorrådet ønsker et punkt om Mad til
Hverdag på et kommende møde, hvor Seniorrådet kan beslutte, hvad vej de
skal gå. Opfølgning på opringning til madansvarlig v. Ulla Sørensen status.
Mulighed for åbent hus den 16. september 2022
- Pensionistudflugt jf. separat punkt 11
- Samarbejde med ÆldreSagen: pkt. udskudt.
16. Mødedatoer i Seniorrådet 2022
Datoer for ordinære møder i Seniorrådet er angivet nedenfor.
Mødedato
29. august 2022

Mødetid
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

Mødested
Rådhuset
(temamøde
forebyggelse med
Ældre- og Sundhed)
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
(temamøde
rehabilitering med
Ældre- og Sundhed)
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F
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Beslutning
Til efterretning.

17. Eventuelt
18. Diæter
Diæt for deltagelse i mødet sendes til personaleafdelingen af Sekretariatet,
såfremt man ikke ønsker at modtage diæt skal det registreres her.
Beslutning:
Fremmødte skal have diæter, sekretariat laver indberetning.

Seniorrådet den 8. august 2022
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