Notat

Sekretariatet
Michael Eskedal/mies
29. august 2022

Referat til seniorrådsmøde d. 29. august 2022
Møde nr. 9
Mødested: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, Mødelokale H
Mødetid: Kl. 8.30-11.30

Deltagere: Kjel Bording Johansen, Ulla Sørensen, Søsser Grønnegård, Pia Klingenberg, Michelle
Baadsgaard, Finn Yde-Andersen.
Afbud: Vibeke Eiberg, Jens Jacob Krintel, Eric Brown

1. Bemærkninger til dagsordenen
Sundhedsstyrelsens konference i Horsens
Beslutning: Eric Brown er sat på venteliste og det undersøges om konferencen kan
gentages via Danske Ældreråd.
2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 8. august 2022 er udsendt den 10. august 2022 og
publiceret på hjemmesiden. Referatet skal godkendes med evt. bemærkninger.
Beslutning:
Opmærksomhedspunkter fra referater fastholdes ift. dagsordener med støtte
fra Sekretariatet.

3. Meddelelser fra formandsskabet
Eventuelle meddelelser fra formandsskabet præsenteres.
 Plejecentrene ved Skovvang. Seniorrådet er orienteret om en sag vedr.
hjælpemidler.
 Værdighedsrejseholdet
 Seniorrådets arbejdsprogram udskydes, men noter gerne punkter til
emner.
Beslutning:
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Orientering om sag og udfordringer ift. plejecentrene ved Skovvangs drift.
Herunder også en generel drøftelse om hjælpemidler i forbindelse med
plejecentre. Seniorrådet sætter temaet hjælpemidler ind i
arbejdsprogrammet og det sættes på til næste temamøde med Ældre- og
Sundhed.
Værdighedsrejseholdet – Seniorrådet opfordrer Allerød Kommune til at
søge puljen.
Seniorrådets arbejdsprogram. Sekretariatet sender forslag til datoer for
temamøde om arbejdsprogram inkl. sted fx onsdage dog ikke onsdag
eftermiddag.

4. Sager til beslutning fra SBU og øvrige udvalg
4.1 Anmeldt tilsyn og tilsynspolitik
4.2 Ramme for kvalitetsrapport for Ældre- og Sundhedsområdet
4.3 Plejeboligkapacitet
4.4. Unge i fritidsjob
4.5 Forslag til helhedsplan for boligudbygning ved Sportsvej MEBU pkt. 6
Beslutning
4.1 Anmeldt tilsyn og tilsynspolitik: ”Seniorrådet anbefaler, at der ikke sker en
reduktion i indsatsen med henblik på opfølgning på de uanmeldte tilsyn samt
etablering af en fælles læring på tværs af virksomhederne, ligesom det må være
væsentligt at fastholde politisk fokus på dette område. Seneste rapportering af
uanmeldte tilsyn viser, at der er behov for denne indsats og Seniorrådet kan
ikke se, at der er grund til at svække på kvaliteten af denne indsats”
4.2 Ramme for kvalitetsrapport for Ældre- og Sundhedsområdet:
”Seniorrådet støtter, at der besluttes en ramme for kvalitetsrapport på
ældreområdet. Rådet foreslår, at det overvejes, at livskvaliteten (trivsel) for
kommunens ældre indgår under politiske mål, samt at medarbejdertilfredshed
indgår under rekruttering og fastholdelse.”
4.3 Plejeboligkapacitet: ”Det fremgår, at kommunen har et akut behov for
plejeboliger, men ikke en løsning på hvordan behovet tilgodeses her og nu,
hvorfor problemet ønskes udskudt via en begrænsning af, hvem der i en
midlertidig periode kan komme i betragtning til kommunens plejeboliger. I juni
2023 vil forvaltningen oplyse, hvilke løsningsmuligheder der muligvis kan tages i
anvendelse. Seniorrådet anbefaler, at arbejdet med løsningsmuligheder søges
fremmet, så der i en nærmere fremtid vil være en plan for, hvorledes behovet
tilgodeses. Det er fundamentalt i ældreplejen, at der kan tilbydes plejeboliger
inden for en kort tidsramme.”
4.4 Unge i Fritidsjob:” ”Seniorrådet anbefaler, at ordningen med unge i fritidsjob
på Allerøds plejecentre fortsætter, jf. tidligere høringssvar fra Seniorrådet.”
4.5 Forslag til helhedsplan for boligudbygning ved Sportsvej MEBU: ”Seniorrådet
henviser til tidligere høringssvar”.

5. Sager til orientering fra SBU og øvrige udvalg:
5.1 Uanmeldt tilsyn plejecentrene
5.2 Årlig behandling af omgørelsesprocenter for klagesager
5.3. Administrativt budgetgrundlag
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Beslutning:
5.1 Taget til efterretning
5.2 Taget til efterretning
5.3 Taget til efterretning
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 opmærksom på, at Seniorrådet ønsker at deltage. Seniorrådet ønsker, at
Finn deltager som repræsentant for Seniorrådet. Status på denne.
Beslutning:
Seniorrådet fastholder sit ønske om deltagelsen i arbejdsgruppen.
7. Invitation til dialogmøde om budget med SBU
Med udgangspunkt i udvalgets behandling af sagen vedr. servicereduktioner er
Seniorrådet inviteret til dialogmøde med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
omkring budget 2023-30. Mødet foregår den 31. august kl 8.00 i mødelokale F
på rådhuset. Formanden deltager i mødet.
Beslutning: Formanden deltager i mødet med SBU.

8. 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. Seniorrådet er
inviteret den 17. august 2022 – opsamling ift. Seniorrådets deltagelse i mødet.
Beslutning: Punktet udsat grundet fravær.

9. Henvendelse fra ”morgensvømmere under SIGMA” til Seniorrådet
Formanden blev overbragt 16 sider om SIGMA og morgensvømmere, som
formanden senere samme dag fik direkte som mail”. Seniorrådet drøfter principielle
forhold ift. sagen.
Beslutning: Seniorrådet anmoder om et møde med KIFU formand ift.
partnerskabsaftale om aktiviteter for 60+ årige herunder ift. svømmehallerne.
Formanden tager kontakt til KIFU formand.

10. Kvaliteten af den mad der leveres af Mad Til Hver Dag
Det foreslås, at Seniorrådet træffer beslutning om:
1) vil vi arbejde for, at der sker en væsentlig løft af kvaliteten?
2) og i givet fald, hvordan vil vi gribe det an?
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Sagen har bilag, som er medsendt dagsordenen.
Beslutning: Seniorrådet retter henvendelse til Mad til Hver Dag om at få levering af
mad til medlemmerne i en uge 38/39.

11. Seniorbio opfølgning
Status vedrørende Allerød Bios samarbejdsaftale med Seniorrådet
kontraktudkast til samarbejdsaftale er efterspurgt
Annoncering af billetsalg datoer er den 7. september kl. 10-12. og 8. september
kl. 10-11. 2022. Biografen står for salget. Status for dette.
Beslutning: Der er intet nyt. Pia Klingenberg tager biovagt den 20. september kl. 10.15.
Finn Yde-Andersen den 21. september kl. 10.15. Kjel Bording Johansen den 21.
september kl. 13.15, Eric Brown den 22. september kl. 10.15 (forslag). Næste gang
sættes resten af årets forevisninger op i ark. Sekretariat udarbejder udkast.

12. 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.
Beslutning: Punktet udskydes til næste møde.

13. Seniorrådets tilbagemeldinger fra underudvalg
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: Ingen bemærkninger
Regionsældreråd Hovedstaden: Ingen bemærkninger
Bolig- og Trafikudvalg: Ingen bemærkninger. Søsser og Eric tager punktet op.
Sundhedsudvalg: Kontakt til plejecentre – Helle Petersen kontaktes ift.
kontakt til plejecentrene besøg henover efteråret.
Seniorfilmudvalg: Jf. pkt. 11
Senior IT: Ingen bemærkninger
Aktivitetshuset Skoven4: Årsmøde afholdt den 17. august 2022 – referatet
er udsendt.
Redaktion NY ALDER: Datoer og aftaler vedr. vinterudgivelse udsat fra sidste
møde – beslutning af udgivelse? (økonomisk overblik tages her).
Smagspanel – MAD til hver DAG: Åbent hus den 16. september 2022, kl. 1015. Lokesvej 12, 3400 Hillerød
Pensionistudflugt: Evaluering/opsamling
Samarbejde med ÆldreSagen: Referat af møde den 19. august 2022 er
rundsendt.
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Beslutning
- Nordgruppen: Ingen bemærkninger
- Regionsældreråd Hovedstaden: Ingen bemærkninger
- Bolig- og Trafikudvalg: Ingen bemærkninger. Søsser og Eric tager punktet op.
- Sundhedsudvalg: Kontakt til plejecentre – Helle Petersen kontaktes ift.
kontakt til plejecentrene besøg henover efteråret.
- Seniorfilmudvalg: Jf. pkt. 11
- Senior IT: Ingen bemærkninger
- Aktivitetshuset Skoven4: Årsmøde afholdt den 17. august 2022 – referatet
er udsendt.
- Redaktion NY ALDER: Datoer og aftaler vedr. vinterudgivelse udsat fra sidste
møde – beslutning af udgivelse? (økonomisk overblik tages her).
Seniorrådet beslutter at lave et blad til december. Trykning og distribution
udestår og tages op på næste møde.
- Smagspanel – MAD til hver DAG: Åbent hus den 16. september 2022, kl. 1015. Lokesvej 12, 3400 Hillerød
- Pensionistudflugt: Evaluering/opsamling udgår
- Samarbejde med ÆldreSagen: Referat af møde den 19. august 2022 er
rundsendt.
14. Mødedatoer i Seniorrådet 2022
Datoer for møder i Seniorrådet er angivet nedenfor.
Mødedato
31. august 2022

Mødetid
Kl. 8.00-

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
mødelokale F
(Dialogmøde SBU –
budget)
Rådhuset
Mødelokale F
(temamøde
forebyggelse med
Ældre- og Sundhed)
Mødelokale H
Rådhuset
(temamøde
rehabilitering med
Ældre- og Sundhed)
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F

Beslutning
Til efterretning.
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15. Eventuelt
Evaluering af første halvår. Drøftet.
Årshjul/kalender tages op på møde med arbejdsprogram.

16. Diæter
Diæt for deltagelse i mødet sendes til personaleafdelingen af Sekretariatet,
såfremt man ikke ønsker at modtage diæt skal det registreres her.
Beslutning:
Sekretariat har registreret fremmøde.
Seniorrådet den 29. august 2022
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