RÅD: ÆLDRERÅDET

MØDE NR. 4

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 23.02.2018

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale H.

MØDETID: Kl. 11.00-14.00

TILSTEDE: Henning Mortensen, Helen Nielsen, Bente Hjorth, Jens Jacob Krintel, Elsie W. Andersen,
Dorthe Hansen, Eric Brown, Carl Eric Brown, Kjel Bording Hansen, Michael Eskedal (Sekretariatet).
AFBUD:
EJ MØDT:

1.

Godkendelse af referat fra 19. januar 2018

Beslutning

Godkendt med bemærkningen på mødet den 4. januar 2018 blev ældrerådets regnskab for
2017 godkendt.

2.

Meddelelser fra formand og næstformand
 Pressemeddelelser om ekstramidler og pårørende midler - Flere ansættes på
Allerøds plejecentre den 29. januar 2018.
 Orientering om møde vedr. plejecenter v. Kjel Bording Johansen referat er
udsendt
 Orientering om møde med Veluxfonden i foreningsregi v. Helen Nielsen.
 Møde den 11. april 2018 kl. 10.00 – 15.00 Formandskab v. Danske Ældreråd
Til efterretning

Beslutning

3.
Beslutning

Ældrerådets forretningsorden – status fra gruppen vedrørende gennemgang af
forslag til forretningsorden og evt. behandling på rådets møde
Ældrerådets forretningsorden godkendt

Beslutning

Ældrerådets vedtægter – status fra gruppen vedrørende gennemgang af forslag til
vedtægter og evt. behandling på rådets møde.
Ældrerådets forslag til vedtægter godkendt og fremsendes til byrådet for godkendelse.

5.

Sager til høring fra udvalg

4.

Beslutning

SVBU 27. februar 2018.
 Nyt demensplejecenter anmodning om dispensation til køkkener og
udbudskriterier
Ældrerådet har været med i hele forløbet om det ny demensplejecenter incl.
boligstørrelse, køkken og boligens tilknytning til fællesopholdsfaciliteter og
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bakket op om de tanker, der er ligger bag ‘kitchennette’ i det sociale
fællesområde. Det understøtter sikkerhedsmæssige forhold og det sociale liv.
Ældrerådet er positiv over for denne udvikling. Ældrerådet bemærker dog, at
der i indretningen bør gøres plads til at den enkelte beboer kan installere et
køleskab i boligen, herunder at der tages højde for udtræk til el mv.
Endelig vil ældrerådet gerne have afdækket om udeladelsen af køkkener i
plejeboligerne påvirker muligheden for boligstøtte for den enkelte beboer.

6.

Sager til orientering fra udvalg
SVBU 27. februar 2018
 Opgørelse over visitation til ældre- og plejebolig 2017
 Opgørelse over magtanvendelse m.m. på området 2017
 Sundhedsaftale IV 2019-2022
 Finanslov 2018 på Ældreområdet
 Etablering af varmtvandsbassin og genoptræning

Beslutning

7.
Beslutning

8.

1. Ældrerådet har noteret sig, at der sket en udvikling i behovet for
plejeboliger som gør at Allerød Kommune ikke kan leve op til
plejeboliggarantien, hvilket er noteret med bekymring. Ældrerådet
afventer sag om befolkningsprognosen. Ældrerådet vil anbefale at
udvalget allerede nu fremtidssikrer opfyldelsen ved at behovet for
ældre- og plejeboliger indgår i budgetarbejdet allerede for 2019.
2. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
3. Sundhedsaftale IV 2019-2022 Ældrerådet tager orienteringen til
efterretning.
4. Finansloven 2018 Ældreområdet tager orienteringen til efterretning.
Rådet tager punktet med som tema til møde med Sundhedschefen.
5. Ældrerådet har gennemgået sagen og må på det kraftigste anbefale, at
ansvaret for både byggesag og drift af varmtvandsbassinet placeres
under Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget. Den primære
brug ønskes placeret i genoptræningens regi.

Repræsentanter til beboer- og pårørende råd i Allerød Kommune tilbagemelding fra
Ældrerådet. Jf. beslutning fra SVBU 23. januar 2018
Bente Hjorth og Elsie W. Andersen meldes som repræsentanter til beboer- og pårørende
rådet i Allerød Kommune.

Beslutning

Forslag om rundvisning på plejecentre og hjemmepleje/genoptræning for Ældrerådet
Invitation til dialogmøde med plejecentre den 3/5 maj 2018 kl. 13.00-15.00 på
Skovvang Plejecenter v. Tina Rantzau Christiansen.
Ældrerådet godkender datoen og invitationen sættes i kalenderen.

9.

Afsluttende rapport fra styregruppen vedrørende storskærm på plejecenter Engholm

Beslutning

Ældrerådet har fulgt projektet med Storskærm på Engholm Plejecenter, idet 4 medlemmer
af Ældrerådet har siddet i Styregruppen herfor.
Undervejs blev betingelserne for afprøvningen af Storskærmen ændret på grund af bl.a.
praktiske forhold til at omfatte ikke kun Demensafsnittet, men hele plejecentret og på det
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sidste af forsøgsperioden også Aktiviteten. Det pilotprojektet har afprøvet er at bruge en
storskærm på et plejecenter til samvær om spil, sproglege, tv, sang, musik, film, tvprogrammer mv. kort sagt til målrettede aktiviteter i dagligdagen. Rapporten herfra fortæller
om erfaringerne og slutter med visioner for fremtiden.
Ældrerådet anbefaler, at Senior it Allerød samt Røde Kors Allerød som foreninger, hvor
borgere arbejder på frivillige basis, ansøger om midler hos Velux til social
velfærdsteknologi i tråd med anbefalingerne i rapporten fra pilotprojektet på Engholm
plejecenter.
Ældrerådet anbefaler, at Senior it arbejder videre med den oprullede tanke om at yde
brugerbistand og undervisning af frivillige og superbrugere. Senior it’s engagement er
under forudsætning af, at der tilføres eksterne midler.
Veluxfondens ansøgningsbetingelser vurderes til at være opfyldt ved, at det er frivillige
(tovholder(e) og andre frivillige i Senior it), og frivillige (superbrugere på plejecentrene), der
står for social velfærdsteknologiens implementering og den daglige brug i samarbejde med
personalet.
Det forudsættes, at kommunen afholder driftsomkostninger jf Veluxfondens betingelser.
Ældrerådet anbefaler, at der i lighed med projektrapportens konklusion nedsættes en
Styregruppe til at arbejde videre med rapportens anbefalinger.
Det anbefales, at Beboer- pårørenderådet i Allerød, Senior it, Ældrerådet og
plejehjemssektoren er repræsenteret i denne styregruppe.

10.

Beslutning

Ældrerådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
 Regions Ældreråd Hovedstaden
 Nordgruppen
 Bolig- og Trafikudvalget
 Dialogforum med Plejecentrene
 Sundhedsudvalget
 Seniorfilmudvalget
 Senior IT
 Skoven4 Aktivitetshus – herunder opslagstavlen og spørgsmål vedrørende
kontor for Ældrerådet?
 Redaktionsudvalg Ny Alder
 Smagspanel – Mad til hver Dag
1. Regions Ældrerådet Hovedstaden. Der har været afholdt møde. Referatet
foreligger endnu ikke. Formanden fremsender referatet til ældrerådet når det
modtages.
2. Nordgruppen. Der har været afholdt møde. Noter fra mødet udleveret v. Helen
Nielsen. Materiale fra Sundhedsstyrelsen opgørelse over indlæggelser og
medfinansiering udleveret fra mødet.
3. Bolig- og Trafikudvalget v. Eric Brown er udpeget som formand for udvalget
4. Sundhedsudvalget. Der er ikke afholdt møde. Der er aftalt møde med Ældre
Sagen den 5.3.2018.
5. Seniorfilmudvalget har udvalgt 8 film og der skal anvendes 6 film og de
prioriteres efterfølgende. Der er billetsalg den 16. august 2018 kl. 10.00 – 12.00
ved Allerød Bio.
6. Senior IT. Intet at bemærke udover at Gunner Svendsen er valgt som formand
for Senior IT, Hans Clemensen som sekretær og Agnete X er valgt som kasserer.
7. Skoven 4 aktivitetshus, Ældrerådet kan booke mødelokale D i husbestyrelsen
evt. mødelokale E. Brikken skal opgraderes således, at brugeren kan få adgang.
Booking skal ske via Hans Clemensen. Ældrerådet foreslår, at pensionistsamvirket
v. Hans Clemensen udleverer nøgler til formændene for de faste udvalg i
Ældrerådet til lokale D.
8. Redaktionsudvalget – Der foreligger forslag om at redaktionsudvalget mødes i
marts 2018 dato endnu ikke fastsat. Formanden kontakter
redaktionssamarbejdspartnere og undersøger forhold omkring logistik/udbringning.
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9. Mad til hver Dag. Intet at bemærke

11.
Beslutning

12.

Møde med borgmester Karsten Längerich og Ældrerådet. Den 24. april 2018 kl. 15.00
– 16.00 på Rådhuset i mødelokale H.
Godkendt

Temaer til møde med Sundhedschef Lisbeth Pedersen til mødet den 6. marts 2018 kl.
10.00 – 11.30 (Mødelokale F).
1. Intro til ældre og sundhedsområdet med præsentation og gennemgang v.
Lisbeth Pedersen. (30 minutter)
2. Særlige fokusområder i 2018
a. Demenshandleplan
b. Demensplejecenter
c. Beboer og pårørenderåd
d. Elektronisk Omsorgs Journal (EOJ)/Fællessprog III (FSIII)
e. Ombygning genoptræning (30 time)

Beslutning

3. Emner fra ældrerådet 2-3 tema (30 minutter)
a. Finanslov 2018 indsatser
b. Plejehjemspladser og ældreboliger antallet
c. Sygeplejeklinik i Allerød funktioner
Øvrige temaer tilføjet og tidspunkt er fra kl. 10.00 – 11.30

13.

Ældrerådets økonomi

Beslutning

Drøftelse af budget i løbet af året.
Budgettet godkendt med ønske om, at der udarbejdes et budget hvor deltagelse til
konferencer sættes til fuld deltagelse af rådets medlemmer.

14.
Beslutning

Skovtursudvalg 2018
Ældrerådet beslutter, at der fastsættes et møde den 1. marts 2018 kl. 8.30 v. Skoven 4.,
hvor frivillige mødes vedrørende skovturen 2018 planlægges Carl Erik finder et lokale.

15.

Ældrerådets mødeplan 2018, der planlægges 10 ordinære møder.
Datoer 2018
6. marts 2018
23. marts 2018

Tidspunkt
Kl. 10.00-11.30
Kl. 8.30-11.00

Sted
Rådhuset
Rådhuset

Lokale
F
H

26. april 2018
28. maj 2018

Kl. 8.30-11.00
Kl. 8.30-11.00

Rådhuset
Rådhuset

F
F

25. juni 2018
27. august 2018

Kl. 8.30-11.00
Kl. 8.30-11.00

Rådhuset
Rådhuset

F
H

Bemærkning
Mødelokale booket
Mødelokale booket
Kjel Bording afbud
Mødelokale booket
Mødelokale booket
Kjel Bording afbud
Mødelokale booket
Mødelokale booket
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24. september
2018
29. oktober
19. november

Kl. 8.30-11.00

Rådhuset

H

Mødelokale booket

Kl. 8.30-11.00
Kl. 8.30-11.00

Rådhuset
Rådhuset

H
H

Mødelokale booket
Mødelokale booket

Beslutning

16.

Evt.
Ingen bemærkninger

17.
Beslutning

Elektronisk registrering vedr. diæter
Godkendt

Allerød den 23. februar 2018
Kjel Bording Johansen og Helen Nielsen
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