Notat

Sekretariatet
Michael Eskedal/mies
26. september 2022

Referat af seniorrådsmøde d. 26. september 2022
Møde nr. 10
Mødested: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, Mødelokale F
Mødetid: Kl. 8.30-11.30

Deltagere: Ulla Sørensen, Pia Klingenberg, Vibeke Eiberg, Finn Yde-Andersen, Michelle Baadsgaard,
Søsser Grønnegaard, Kjel Bording Johansen, Eric Brown.
Afbud: Jens Jacob Krintel
1. Bemærkninger til dagsordenen
1.1 Ingen bemærkninger udover behov for prioritering af sager herunder Ny
Alder.
Beslutning: Til efterretning
2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 29. august 2022 er udsendt den 31. august 2022 og
publiceret på hjemmesiden. Referatet skal godkendes med evt. bemærkninger.
Beslutning: Evaluering og forventningsafstemning ønskes sat på dagsordenen til næste
møde.

3. Temamøde med Ældre- og Sundhed (hjælpemidler). Ældreområdet holder oplæg
om organisering og rammer for kommunens hjælpemidler og praksis ift. indsatser.
Beslutning: Til efterretning

4. Meddelelser fra formandsskabet
Eventuelle meddelelser fra formandsskabet præsenteres.
4.1 Danske Ældreråd – temadag 10./11. oktober om sundhedsklynger.
Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd af 7/9-2022
4.2 Temadag for Seniorrådet oversigt sendes ud.
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4.3 Søsser Grønnegård træder ind i Senior IT
4.4 Kjel Bording Johansen træder ind i SeniorBio
4.5 Eric Brown træder ind i samarbejdet med ÆldreSagen
4.6 Budgetforlig er indgået.
4.7 Kjel har undersøgt kommunikation fra Seniorrådet i Rudersdal – Der er en
særskilt aftale mellem kommunen og Seniorrådet om udgivelse af blad.
4.8 Kjel og Eric har aftalt et møde med Allerød Nyt den 4. oktober 2022 om
muligheden for kommunikation.
Beslutning:
4.1 Tages under pkt. 9.
4.2 Temadag for Seniorrådet fastsættes til den 11. november 2022 kl. 9.0012.00 betinget af tilsagn fra Jens Jacob – sted for afholdelse tilkommer.
4.3 Til efterretning
4.4 Til efterretning
4.5 Til efterretning
4.6 Til efterretning, idet budget endeligt vedtages den 11. oktober 2022
4.7 Til efterretning Seniorrådet i Rudersdal har en betydelig større bevilling på
fra kommunen
4.8 Til efterretning

5. Sager til beslutning fra SBU og øvrige udvalg
5.1 Ramme for kvalitetsrapport for ældre- og sundhedsområdet (høringssvar er
afsendt tidligere)
5.2 Fordeling af §18 restpuljemidler
5.3 Sagsbehandlingsfrister
Beslutning:
5.1 Ramme for kvalitetsrapport for ældre- og sundhedsområdet. Seniorrådet
har følgende supplerende høringssvar til punktet.
”Hvis SBU beslutter, at iværksætte arbejdet med en "årsrapport" er det vigtigt,
at Seniorrådet inddrages i det videre arbejde med udformningen af en sådan
"årsrapport" samt arbejdet med at drage konklusioner og konsekvenser af de
enkelte årsrapporter.”
5.2 Fordeling af §18 restpuljemidler
”Seniorrådet har ingen bemærkninger til Fordelingsudvalgets indstilling”
5.3 Sagsbehandlingsfrister
”Seniorrådet tager de nye behandlingsfrister til efterretning. Dog vil Rådet
appellere til, at fristen for boligindretning om muligt fastholdes på nuværende
niveau eller ikke forlænges så markant. 26 uger er længe at vente på en
administrativ afgørelse, hvorefter der skal indhentes håndværkertilbud og
arbejdet skal udføres.”
Seniorrådet efterlyser høringssvaret til seneste SBU referat bliver offentliggjort.
Derudover savnes høringssvarene til servicereduktioner i forbindelse med budget
offentliggjort i referaterne fra diverse udvalg. Seniorrådet forventer, at høringssvar
konsekvent bliver offentliggjort i udvalgenes referater.
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6. Sager til orientering fra SBU og øvrige udvalg:
6.1 Mødeplan 2023 for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
Udvalget har foreslået følgende datoer i 2023. Onsdage den 11. januar, 1.
februar, 8. marts, 12. april, 3. maj, 31. maj, 16. august, 30. august, 27.
september, 1. november. 29. november.
Beslutning:
6.1 Seniorrådet flytter møderne omkring påske og pinse til tirsdag og forventer
at modtage det nødvendige materiale i god tid inden de respektive ferier.

7. Aftale og invitationer til dialogmøder med plejecentre
I forbindelse med at det centrale bruger- pårørende råd blev nedlagt er der
lavet aftale om, at hvert enkelt plejecenter inviterer til dialogmøder med
bruger- og pårørende. Der er lavet en aftale om at Seniorrådet kan deltage med
repræsentanter til disse møder. Aftalen er vedhæftet som bilag.
Beslutning:
Til efterretning, idet Seniorrådet melder tilbage om deltagelse i de inviterede
møder.
8. 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 opmærksom på, at Seniorrådet ønsker at deltage. Seniorrådet ønsker, at
Finn deltager som repræsentant for Seniorrådet. Status på denne.
Beslutning: Udsat til næste møde

9. Udgiftsstop og betydning
Byrådet har meddelt udgiftsstop og Seniorrådet skal drøfte, hvordan og i hvilket
omfang dette har betydning for aktiviteterne resten af 2022
9.1 Ny Alder
9.2 Temadage i regi af Danske Ældreråd.
9.3 Øvrige aktiviteter
Beslutning:
9.1 Et flertal ønsker ikke at udgive Ny Alder fremover. Seniorrådet vil i stedet
forsøge med annoncer i Allerød Nyt. Samarbejdspartnere skal orienteres om at
bladet ikke udgives. Abonnementsordning undersøges på hjemmeside på
nuværende tidspunkt har ingen dog påtaget sig at stå for en hjemmeside. Der
nedsættes en arbejdsgruppe der skal formulere indhold og annoncer til avisen.
Formandskabet tager mødet med Allerød Nyt.
9.2 Eric Brown og Jens Jacob tilmeldes til temadagen den 11. oktober i Ringsted
om sundhedsklynger. Jens Jacob kontaktes af Sekretariatet ift. ønsket om at
deltage og Sekretariatet foretager tilmeldingen.
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9.3 Udsættes
10. Inspiration fra Halsnæs Kommunes Ældreråd – dialogmøder om seniorrådets virke
Med udgangspunkt i klip fra Halsnæs Ældreråd skal det drøftes om det skal
igangsættes i Allerød fx et møde i hver bydel.
Beslutning: Udsat
11. Opsamling på dialogmøde om budget med KIFU
KIFU har afholdt dialogmøde med brugerråd, råd og nævn mfl. KIFU har
inviteret bredt til dialogmøde om budgettet den 24. august – opsamling ift.
Seniorrådets deltagelse i mødet udsat fra seneste møde.
Beslutning: Udsat

12. Henvendelse fra ”morgensvømmere under SIGMA” til Seniorrådet
Seniorrådet besluttede på seneste møde at anmode om et formandsmøde ift.
partnerskabsaftale om aktiviteter for 60+ årige herunder ift. svømmehallerne.
Opsamling på status fra sidste møde.
Beslutning: Udsat

13. Kvaliteten af den mad der leveres af Mad Til Hver Dag
Opsamling på status vedr. henvendelse om mad i uge 38-39
Beslutning: Det besluttes at Seniorrådet får leveret prøvespisning af mad i uge 44.
Formanden kontakter køkkenet ift. aftale.

14. Seniorbio opfølgning
11.1 Status vedrørende Allerød Bios samarbejdsaftale med Seniorrådet.
11.2 Status på billetsalg
11.3 Opsamling på vagter Sekretariat har udarbejdet skema
Beslutning: Udsat med den bemærkning at vagtskema udsendes af sekretariatet til
intern fordeling i rådet ift. forestillingerne.

15. Seniorrådets deltagelse på Aktiv Fritid & Lynge Byfest – indtryk herfra
Seniorrådet besluttede på mødet den 8. august at deltage og efterspørge
tilbagemeldinger ift. kommunikation med målgruppen mv. Opsamling af indtryk
fra dagen. Genoptaget fra seneste møde
Beslutning: Udsat

16. Seniorrådets tilbagemeldinger fra underudvalg
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Der gives en kort status fra medlemmer i de underudvalg til de øvrige
medlemmer af Seniorrådet. Indholdet er en kort status på aktiviteter og
information som er relevant ift. de fora, som Seniorrådet har repræsentanter i.
- Nordgruppen:
- Regionsældreråd Hovedstaden:
- Bolig- og Trafikudvalg:
- Sundhedsudvalg:
- Seniorfilmudvalg:
- Senior IT:
- Aktivitetshuset Skoven4:
- Redaktion NY ALDER:
- Smagspanel – MAD til hver DAG:
- Samarbejde med ÆldreSagen:
Beslutning:
- Nordgruppen: Udsat
- Regionsældreråd Hovedstaden: Udsat
- Bolig- og Trafikudvalg: Udsat
- Sundhedsudvalg: Udsat
- Seniorfilmudvalg: Ændring i arbejdsgruppen
- Senior IT: Ændring i arbejdsgruppen
- Aktivitetshuset Skoven4: Udsat
- Redaktion NY ALDER: Udgives ikke længere
- Smagspanel – MAD til hver DAG: Udsat
- Samarbejde med ÆldreSagen: Ændring i arbejdsgruppen
17. Mødedatoer i Seniorrådet 2022
Datoer for møder i Seniorrådet er angivet nedenfor.
Mødedato
31. oktober 2022

Mødetid
Kl. 8.30-11.30

28. november 2022

Kl. 8.30-11.30

Mødested
Rådhuset
(temamøde
rehabilitering med
Ældre- og Sundhed)
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F

Beslutning
Til efterretning, idet temadagen for Seniorrådet planlægges til den 11. november kl.
9.00-12.00 – sted tilkommer og evt. nærmere aftale ift. frokost.

18. Eventuelt
Intet at bemærke

19. Diæter
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Diæt for deltagelse i mødet sendes til personaleafdelingen af Sekretariatet,
såfremt man ikke ønsker at modtage diæt skal det registreres her.
Beslutning:
Diæter er registreret af sekretariat og sendt til personaleafd.
Seniorrådet den 26. september 2022

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

Side 6 af 6

