Sekretariatet
Michael Eskedal/mies
15. januar 2021

Notat

Referat fra virtuelt ekstraodinært Seniorrådsmøde 14. januar
2021. Møde nr. 36 – (Møde nr. 35 aflyst).
Mødested: Virtuelt SKYPEmøde.
Deltagere: Kjel B. Johansen, Helen Nielsen, Henning Mortensen, Eric Brown, Carl Erik
Østberg, Dorte Hansen

Afbud: Harris Spangshauge, Jens Jacob Krintel
Ordinært møde 4. januar 2021 aflyst grundet COvid-19 situationen, dette er en
opsummering af temaer drøftet ved virtuelt afprøvet møde.
1.
Beslutning

Status på Seniorrådsaktiviteter v. Sekretariat
1. Meddelelse om at Harris Spangshauge er sygemeldt. Blomster –
kortbestilling/levering er aftalt v. formanden.
2. Afholdt møde med direktør Morten Bøgelund vedr. status på
ældreområdet præsentation sendt ud til alle. Status er at der
stadig arbejdes hårdt på plejecentre og i plejesektoren generelt
for at stoppe smitte og driften er stadig i nødberedskab. Der har
været tilkendegivelser fra udvalgsformand om situationen.
Plejehjemsborgere har fået 1. vaccination og også en del
personale. Også ældre hjemmeboende borgere med plejebehov
er ved at blive vaccineret 1. gang.
3. Danske Ældreråd har inviteret til temamøde om budgettering og
demografimodeller læs mere her:
https://www.tilmeld.dk/webinarbudgetlaegningdemografimodeller Eric Brown er tilmeldt med
pris 250 kr. Hvis andre ønsker det skal det meddeles Sekretariat v.
Michael E. senest den 24. januar 2021.

2.

Valg til Seniorrådet
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Beslutning

1.

Der udarbejdes en sag til byrådet til næste møde, hvor
stillingtagen til valgform er hovedpunktet. Der er ca. 7.000
stemmeberettigede til valget. 2 modeller bliver beskrevet med
den 1. model som fremmødevalg på samme dag og steder som
KV21 – med seniorrådets anbefaling hertil. Model 2 er et digitalt
valg med mulighed for at stemme via NEM ID – og log ind via
hjemmeside eller alternativ side og mulighed for brevstemme for
dem som er undtaget Digital Post. Omkostning for begge
løsninger skal indgå i sagen og er umiddelbart ikke så forskellige.
Model vedr. fremmødevalg fremhæves af Seniorrådet som den
bedste model.

3.

1.

Sag om handicapparkeringspladser. Seniorrådet har fået
henvendelser til sagen vedr. lukning af M.D. Madsensvej. Sagen
er besluttet af byrådet. Seniorrådet vil formulere et brev vedr.
status i sagen, hvor spørgsmål vedr. sygetransport, parkering i
forbindelse med lægehus stilles.

Beslutning

Seniorråd formulerer et brev til udvalget v. Eric B og Kjel B.J.

4.

Sag om politikudvikling Ældreområdet
1.

2.

Beslutning

1.

2.

5.

Gruppen fra Seniorrådet som er inviteret med i arbejdsgruppe
vedr. ny politik på ældreområdet er inviteret til arbejdsmøde den
20. januar 2021. Der afventes melding på hvad der gøres pt.
Der er meldt en ny politik på sundhedsområdet og kost ud fra
Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget. Udarbejdelsen
er gået i gang og inddragelse/høring er udlagt til arbejdsgruppen
som består af tværfaglig forvaltningsgruppe – Seniorråd er ikke
inviteret ind i arbejdsgruppen da man har besluttet model 1 for
politikudvikling sagen har været i høring.
Materiale er sendt på vegne af arbejdsgruppen til Seniorrådets
gruppe efter mødet blev afsluttet. Seniorrådet er orienteret. Selve
det fysiske møde om politikken er aflyst.
Seniorrådet vil følge sagen og vurderer om der er behov for at
udtrykke ønske om mere involvering

Sag om udviklingspuljer på ældreområdet v. Helen Nielsen
Seniorrådet er orienteret om at Allerød Kommune deltager i et
tværkommunalt projekt som har fået tildelt midler ift. forbedret
kommunikation på ældreområdet. I oversigt over tildelte midler i
forbindelse med pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen fra
2020 figurerer Allerød ikke på liste over modtagere af ansøgningstilskud.
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Seniorrådet har drøftet dette og ønsker at høre om andre puljer er søgt og
denne pulje er indgået i overvejelserne.
Beslutning

Der formuleres et brev til Forvaltningen vedr. evt. deltagelse i
puljeansøgningen vedr. mere nærhed i ældreplejen. Helen Nielsen skriver
oplæg som kommenteres til endelig afsendelse.

7.

Sag om arbejdsvilkår for Seniorrådet
1. Sagen tages op i valgudvalget som skal forberede valget og
forberede overgangen til nyt Seniorråd.
Der skal laves et notat som sætter forskellige forhold op herunder fx
materiale vedr. IT, budget med mere. Det indgår som en del af arbejdet
ifbm. med valg.

Beslutning

8.

Mødedatoer for Seniorrådet i 2021.
Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

1

mandag den 4. januar

8.30 – 11.30

Mødelokale H

2

8.30 – 11.30

Mødelokale H

3

mandag den 1.
februar
mandag den 8. marts

8.30 – 11.30

Mødelokale H

4

tirsdag den 6. april

8.30 – 11.30

Mødelokale H

5

mandag den 3. maj

8.30 – 11.30

Mødelokale H

6

mandag den 31. maj

8.30 – 11.30

Mødelokale H

7

mandag den 9.
august
mandag den 6.
september
mandag den 27.
september
mandag den 25.
oktober
mandag den 22.
november

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8
9
10
11

Beslutning Sekretariatet forsøger på baggrund af erfaringer med mødet på SKYPE at
afsøge andre muligheder for møde virtuelt og giver en tilbagemelding
forud for næste møde. Der ønskes ikke pt. fysiske møder på rådhuset så
pt. er aftalt at evt. høringsmateriale bliver sendt til rådet som i foråret og
samtidig undersøges mulighed for anden eller fornyet mødekanal via
Skype eller anden platform.
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10.

Evt.
1.
2.
3.

Ansøgning til frivilligt socialt arbejde §18 annonceres om en uge på
hjemmeside frist i februar. Se hjemmeside og Allerød Nyt.
Seniorfilm Bio er aflyst i januar og februar udskydes til april maj.
Evt. juni afhængig af restriktioner mv.
Sag om aftale og leveringsvilkår til Mad til hver Dag forventes
sendt til høring i Seniorrådet ultimo januar.

11.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Elektronisk diæter registreres for deltagende i mødet.
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