RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 16

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 25. marts 2019

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

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30

TILSTEDE: Henning Mortensen, Carl Erik Østberg, Bente Hjorth, Kjel Bording Johansen, Eric Brown,
Elsie W. Andersen, Helen Nielsen, Dorte Hansen
AFBUD: Jens Jacob Krintel
EJ MØDT:

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 4. marts 2019
Godkendt

2.

Meddelelser fra formandskabet
1. 1. spadestik 26. marts kl. 14.30 Demensplejecenteret v. Skovvang
2. Opfølgning fra borgmestermødet ift. sager fra øvrige fagudvalg i høring
3. Billet bestilling – Konference Danske Ældreråd den 30. april 2019.
4. Afrapportering fra Ældre Sagens årsmøde
1. Til efterretning
2. Seniorrådet er informeret om at temaet er drøftet på direktionsmøde efterfølgende
3. Tre deltagere (en bestiller pladsbillet til 4 til hjemrejsen og 3 til udrejsen) Afregning
for rejsen stiles til kasserer.
4. Ældre Sagen har holdt årsmøde. Jens Jacob Krintel aflagde årsberetning.

Beslutning

3.

Beslutning

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den 5. marts
2019.
1. Kommissorium for strategi for fremtidens ældreområde
1. Seniorrådet er i sagens natur meget interesserede i arbejdet med en samlet
strategi for udviklingen af fremtidens ældreområde i de kommende år, og har intet
at bemærke til forslagets afsæt i Allerød kommunes vision 2031: Tæt på hinanden
– tæt på naturens foruden Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken,
Sundhedspolitikken samt den netop udarbejdede analyse af fremtidens boligformer
på ældreområdet.
Seniorrådet savner dog klarhed over, hvordan den forebyggende indsats synliggøres og
indgår i strategien inden for fremtidens ældreområde.
Seniorrådet har følgende bemærkninger til det forelagte Kommissorium, hvori vi er enige i
de fremsatte formål samt opdelingen i de to primære områder hhv:
Det borgernære sundhedsvæsen
Udmøntningen af byrådets vision: Tæt på hinanden – Tæt på naturen
Med de tilhørende underpunkter, idet Seniorrådet især fæstner sig ved underpunkterne:
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”Udvikling/kvalitet”: hvad angår
Overblik over fremtidige kompetencebehov som fx behov for en pårørendevejleder.
De to sidste punkter: Udvikling af Kvalitetsrapport på ældreområdet og Udvikling af en
udviklings- og kvalitetsenhed er vigtige i forhold til opfyldelse af intentionerne i
Ældrepolitikken, Sundhedspolitikken og Værdighedspolitikken.
”Frivillige”: I Allerød kommune yder Frivillige i mange sammenhænge en stor indsats.
Frivillighåndbogen er overordnet set et godt redskab i rammesætningen. Seniorrådet anser
det for vigtigt, at de Frivilliges indsats understøttes, hvad angår økonomi, forsikring og
udvikling af samarbejdsformer i de sammenhænge, de indgår i.
Seniorrådet medvirker gerne i arbejdet med den kommende strategi for fremtidens
ældreområde, hvis der opstår behov herfor.

4.

Beslutning

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den 5.
marts.
1.
2.
3.
1.

-

Analyse af fremtidens boligformer – jf. separat invitation til fremlæggelse
Strategi for fremtidens ældreområde – det strategiske afsæt
Status for demensområdet
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om analysen af fremtidens
boligformer for ældre til efterretning og ser med interesse frem til den
tilbageværende analyse af fremtidens servicemål inden for området.
Seniorrådet finder den udarbejdede analyse udførlig og inspirerende, men har for
overskuelighedens i første omgang valgt kun at forholde sig til den opsummerede
version af analysen med beskrivelsen af hovedpunkterne:
Nye samfundsudfordringer
Behov og ønsker hos målgruppen
Økonomiske udfordringer
Fællesskaber
Nye partnerskaber
Seniorrådet finder alle punkterne interessante, men har dog haft mest fokus og
interesse på området med behov, ønsker og efterspørgslen på senioregnede
boliger til en overkommelig husleje. Et andet interessant punkt er ønsket om
fællesskabet i forbindelse hermed for blandt andet at modvirke ensomhed.
Seniorrådet ser med interesse frem til analysens videre forløb samt resultatet heraf
og står naturligvis forsat til disposition i det fortsatte arbejde hermed.

2. Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om det strategiske afsæt for
strategien for fremtidens ældreområde til efterretning og er enige om
nødvendigheden heraf set i relation til de mange og store udfordringer, der vil være
inden for Ældreområdet i de kommende år. Seniorrådet er er desuden meget
interesseret i at få afdækket, hvilke opgaver der vil kunne løses på lokalt plan og
hvilke tiltag, der vil blive iværksat i forbindelse hermed.
3. Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om status på demensområdet til
efterretning. Orienteringen tager afsæt i Sundheds- og Ældreministeriets nationale
handlingsplan fra 2017 ”Et trygt og værdigt liv med demens”, og Seniorrådet har
ved flere lejligheder haft mulighed for at blive orienteret om indsatserne i
forbindelse hermed samt om samarbejdet mellem de 8 kommuner i Norklyngen.
Seniorrådet finder, der bliver gjort en stor og vigtig indsats for at hjælpe de
borgere, der er ramt af demens, men finder også, det ville være en god ide, hvis
den enkelte borger og de pårørende var tilknyttet en slags pårørende/
borgervejleder (som man f.eks. har i Hillerød kommune), der kunne hjælpe med at
guide gennem de mange indsatser, der møder de borgere, der har behov for hjælp
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i kommunalt regi. Seniorrådet har desuden bemærket Forvaltningens bekymring
over, at erfaringerne indtil nu viser, at det kun er et begrænset antal borgere, der
benytter de etablerede tilbud, men at det endnu ikke er afdækket hvorfor.
Det kan der selvfølgelig være mange grunde til, men den mest nærliggende kunne
meget vel ligge i, at kendskabet til de mange initiativer ikke i tilstrækkeligt omfang
er nået ud til borgerne, hvorfor demens- konsulenterne bør orientere om deres
arbejde og tilbud på steder, hvor der kommer mange ældre borgere, som f.eks.
ved et af Ældresagens tirsdags arrangementer eller ved at orientere i Seniorrådets
blad ”Ny Alder”. Et samarbejde med Alzheimerforeningen kunne evt. også give nye
ideer og tilgange til problematikken foruden økonomisk hjælp til forskellige tiltag

5.

Møde med Ældre- og Sundhedschef Lisbeth Pedersen. 1. april 2019 kl. 9.00-10.30 –
dagsorden vedhæftet som bilag

Beslutning

Dagsordenen er tilsendt og taget til efterretning. Bilaget sendes til Ældre- og
Sundhedschef.

6.

Byrådets pensionistskovtur 2019
Billetsalg den 26. marts 2019 i Lillerød og Lynge.

Beslutning

Seniorrådet udarbejder en drejebog for planlægning af turen som evaluering. Sekretariatet
sender EAN nr. ift. fakturering til Dorte Hansen. Ruteplanlægning foretages af
arrangementsgruppen v. Kjel Bording Johansen og Jens Jacob Krintel. Seniorrådet
beslutter, at der afholdes et formøde vedr. pensionistskovturen den 6. maj kl. 9.00-11.00 i
Skoven 4, lokale tilkommer.

7.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden (datoer)
2. Nordgruppen
3. Bolig- og Trafikudvalget
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
6. Sundhedsudvalget
7. Seniorfilmudvalget
8. Senior IT
9. Skoven4 Aktivitetshus
10. Redaktionsudvalg Ny Alder – opsamling på mødet med konsulent
11. Smagspanel – MAD til hver DAG

Beslutning

1. Regions Ældreråd Hovedstaden
Intet at bemærke – (Jens Jacob Krintel fraværende). Næste møde er den 23. maj.
Efterfølgende møde den 19. september. Sidste møde er fastsat den 14. november
2019.
2. Nordgruppen
Seneste møde deltog Helen Nielsen og Bente Hjorth og der var oplæg om
pårørendekonsulent fra Hillerød et vældig godt oplæg. Der blev udarbejdet en
skrivelse fra Nordgruppen til Danske Ældreråd om sagsforløbet omkring afgåede
formand. Næste møde er den 14. maj. Efterfølgende møde den 10. september.
Sidste møde den 5. november 2019
3. Bolig- og Trafikudvalget
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Deltager i præsentation af boliganalysen den 26. marts 2019 kl. 8.00 i
Borgerportalen. Ift. til trafik så følges dagsordenen til TEMPU.
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen
Intet at bemærke
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
Der har været afholdt møde på Skovvang Plejecenter, det har været et konstruktivt
møde, hvor der var aktivitet. Plejecentrene gør et arbejde for at synliggøre rådet.
Det næste møde i pårørenderådet er fastsat den 28. maj i Mimosen.
6. Sundhedsudvalget
Deltager i præsentation af boliganalysen den 26. marts 2019 kl. 8.00 i
Borgerportalen.
7. Seniorfilmudvalget
Præsentation af filmene er offentliggjort. Dato for billetsalg fastsættes til den 20.
august 2019 kl. 10.00 – 12.00 i biografsalen.
8. Senior IT
Intet at bemærke – er adspurgt om annoncering i Ny Alder.
9. Skoven4 Aktivitetshus
Regnskab for Skoven 4 er godkendt. Der er udvidet i den store sal til godkendelse
til 200 personer. Det drøftes om der skal købes nyt service. Pensionistsamvirket
opkræver fakturering fra foreningerne.
10. Redaktionsudvalg Ny Alder
Seniorrådet beslutter, at redaktionsudvalget fremkommer med et oplæg til
udgivelser af Ny Alder. Formanden har forespurgt Danske Ældreråd om indtægter i
Ældreråd generelt.
11. Smagspanel – MAD til hver DAG
Smagspanelet er inviteret til den 1. april 2019.

8.

Beslutning

Seniorrådets økonomi
1. Revideret budget 2019
2. Budget 2020-2027
1. Dokument med overblik over Seniorrådets økonomi omdelt.
2. Seniorrådet vil i henhold til vedtægterne fremsende et forslag budget til
borgmesteren samt forslag til et efterfølgende møde. Forslag til budget for
Seniorråd 2020 og frem fremsendes til drøftelse til næste møde i Seniorrådet

9.

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2019 indeholder 11 ordinære møder:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mødedatoer i 2019
Mandag den 7. januar
Mandag den 28. januar
Mandag den 4. marts
Mandag den 25. marts
Mandag den 29. april
Mandag den 27. maj
Mandag den 24. juni
Mandag den 26. august
Mandag den 23. september

Tidspunkt
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30

Sted/lokale
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok C
Rådhus, mødelok C
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok C
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10
11

Mandag den 28. oktober
Mandag den 25. november

kl. 8:30-11:30
kl. 8:30-11:30

Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H

OBS. Det bemærkes, at møderne primært holdes i mødelokale H, men at et par møderne
er flyttet til lokale C.
Beslutning

Til efterretning

10.

Evt.


Afrapportering vedr. SMART TV og VELUXfonden.



Sagen er afsluttet fra styregruppens side. Der afventes stadig svar ift. den
endelige organisering og evt. tilsagn fra fondens side.



Fra Nordgruppen var der melding om at mødet, arrangeret af Danske
Ældreråd, i Gydevang havde været vældig godt.

11

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Udfyldt iht. retningslinjerne.

Allerød den 26.marts 2019
Kjel Bording Johansen
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