RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 17

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 29. april 2019

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale C

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30

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

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 25. marts 2019
Godkendt med bemærkninger som er indføjet i referatet

2.

Meddelelser fra formandskabet
1. Referat fra møde med Lisbeth Pedersen er udsendt.
2. Invitation til dialogmøde med SVBU den 28. maj 2019 kl. 8.00 – 8.45
1.Seniorrådet var generelt meget tilfreds med mødet, men mener fortsat kvaliteten af
kvalitetsstandarderne er utilfredsstillende.
2. Hele Seniorrådet tilmeldes.

Beslutning

3.

Beslutning

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den 30. april
2019.
1. Tilsynspolitik på ældreområdet
2. Kommissorium for strategi på Ældreområdet
3. Værdighedspolitik
1. Tilsynspolitik på Ældreområdet – pkt. 5
Seniorrådet er meget tilfredse med Forvaltningens redegørelse om den reviderede
tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering og genoptræning tilbud
efter § 83, 83a og 86.
Seniorrådet godkendte i 2014 den tilsynspolitik, som efterfølgende har dannet baggrund for
kommunens tilsyn med borgernes personlig pleje efter serviceloven.
Som led i Regeringens arbejde med afbureaukratisering blev det imidlertid i starten af
sidste år foreslået, at afskaffe kravet om tilsyn med personlig pleje og praktisk hjælp samt
madservice i Hjemmeplejen.
SVBU besluttede af samme årsag, at der skulle udarbejdes en revideret tilsynspolitik
såfremt ovennævnte forslag ikke blev vedtaget.
På grund af mange indsigelser fra forskellige interessenter blev forslaget dog trukket
tilbage i februar måned i år, hvorfor beslutningen fra SVBU side om revision af forslaget
forblev uændret.
Seniorrådet kan derfor bifalde, at Tilsynene for Ældrepolitikken fortsat afvikles efter
følgende foreslåede retningslinjer:
Kommunale tilsyn:
1. De uanmeldte tilsyn
2. De anmeldte tilsyn
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3. Det undersøgende ad hoc tilsyn
4. Det administrative tilsyn
De yderligere tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed:
5. Det risiko baserede tilsyn
6. Det social- og plejefaglige tilsyn.
2. Kommissorium for strategi på Ældreområdet
Seniorrådet har ingen bemærkninger til hverken det første Kommissorium med strategien
for fremtidens ældreområde eller til det reviderede forslag med de supplerende
sagsfremstillinger.
Seniorrådet er naturligvis meget tilfredse med iværksættelsen af en samlet strategi for
fremtidens ældreområde ikke mindst set i relation til de mange øvrige analyser der pt er i
gang f.eks. fremtidens boligformer, demenshandleplanen, forskellige tiltag på plejecentrene
etc. etc.
Seniorrådet er ligeledes enig med formålet for strategien samt den afledte opgaveløsning
med at skabe værdi for borgernes tilværelse samt opdelingen i de to primære
hovedområder
- Det borgernære sundhedsvæsen
- Udmøntningen af Byrådets vision: Tæt på hinanden – Tæt på naturen
Seniorrådet finder ligeledes det supplerende forslags intention om udarbejdelse af en
dynamisk strategi for velegnet, samt at investeringsoversigten for området tydeligt skal
fremgå af kommissoriet.
3. Værdighedspolitik
Seniorrådet har ved tidligere lejlighed haft udkastet for Værdighedspolitikken til udtalelse
og finder fortsat nedenstående udtalelse dækkende for den kommende fordeling af
værdighedsmidlerne:
Seniorrådet har ingen bemærkninger til selve teksten og ser frem til at høre mere om de
konkrete indsatser, som skal opfylde målene og deres effekt i forhold til at forhindre
ensomhed.

4.

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den 5.
marts.
1.
2.
3.
4.
5.

Beslutning

Befolkningsprognose
Anmeldt tilsyn 2018
Risikobaseret planlagt tilsyn
Egenbetaling ved ophold på kommunale akutpladser
Ny materialepakke fra KL vedr. reduktion af frafald fra Social- og
Sundhedsuddannelser
6. Udløb af værdighedsmidler
7. Budget 2020-2027 Nøgletal
1. Befolkningsprognose – pkt. 13.
Seniorrådet tager Forvaltningen befolkningsprognose 2020-39 til efterretning og
anerkender det meget gennemarbejdede resultat i form af Prognosenotat.
Seniorrådet finder det glædeligt, at kommunen er i rivende udvikling hvad angår både
befolkningstilvækst, boligudbygning etc.
Prognosen viser tydeligt den meget store vækst, der er af ældre, men også den tilsvarende
store vækst der er på småbørneområdet, hvilket allerede nu tegnes et klart billede af
kommunens væsentligste indsatsområder de kommende mange år.
Seniorrådet vil derfor i de kommende år holde nøje øje med udviklingen inden for
ældreområdet herunder kapaciteten indenfor plejehjemmene foruden udviklingen af
opførslen af egnede ældreboliger.
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Seniorrådet finder prognosens beskrivelse af boligprogrammet forudsigeligt og visionsløst,
da det glimrer med sit fravær af beskrivelsen af antal planlagte ældreegnede og betalbare
boliger og for den sags skyld også af antal planlagte boliger til vores børnebørn (ungdoms-/
studieboliger).
2. Anmeldt tilsyn 2018
Seniorrådet tager Forvaltningens rapport om de årlige anmeldte tilsyn for 2018 på
Plejecenter Allerød, Den kommunale hjemmepleje, Den private hjemmepleje Altiden og
Genoptræningen til efterretning, og finder det tilfredsstillende, at undersøgelsen tager
udgangspunkt i rapporterne fra de uanmeldte tilsyn, de enkelte virksomheders
handleplaner og den gældende lovgivning inden for området.
Seniorrådet er meget tilfredse med, at der arbejdes for større medinddragelse i hverdagen
for beboerne på plejecentrene samt borgere, der får hjemmehjælp, men finder det
tankevækkende, at der skulle en forbrugerundersøgelse til at klarlægge ønsket om mere
kontinuitet med hensyn til det sundhedsfaglige personale, der besøger dem i dagligdagen.
Seniorrådet finder alt i alt, at de anmeldte tilsyn giver et godt bidrag til højnelse af kvaliteten
i hverdagen for de berørte ældre.
Seniorrådet finder det ligeledes tilfredsstillende, at de indhøstede erfaringer og læring fra
tilsynene bruges i det videre arbejde med at skabe så gode forhold som muligt for de
svage ældre borgere.
3. Risikobaseret planlagt tilsyn
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om planlagt risikobaseret tilsyn også kaldet
Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed til efterretning, og er tilfredse med, at der
også føres ledelsestilsyn med fokus på visioner og værdier samt organisation og de
rammer, som er fastsat for de sociale og plejefaglige indsatser i enheden. Tilsynene er
aftalt at blive udført i en foreløbig periode på 4 år.
Seniorrådet er tilfredse med forløbet af tilsynet i oktober sidste år, men opfordrer ikke desto
mindre til, at plejecentrene så hurtigt som muligt implementerer de omtalte områder, der
vel må betegnes som respekt for de enkelte borgeres privatliv.
4. Egenbetaling ved ophold på kommunens akutpladser
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om Allerød kommunes tilrettelæggelse af
borgernes egenbetaling i forbindelse med benyttelse af hhv. De Midlertidige Pladser og
Den Kommunale Akutfunktion til efterretning.
I Finanslovens af 2019 fremgår det, at kommunerne ikke fremadrettet har lov til at opkræve
betaling for borgeres brug af akutpladser dvs. betaling for kost og servicepakke. Dvs. at
ophold der for borgerne er defineret som en akutplads, skal være vederlagsfri.
Seniorrådet har igennem de sidste par måneder flere gange spurgt ind til, hvorledes
reglerne bliver håndhæves i Allerød kommune og kan nu forstå, at området er organiseret i
hhv.
- Midlertidige Pladser, der har lovhjemmel i § 84 serviceloven
- Kommunal Akutfunktion i Hjemmeplejen, der har lovhjemmel i § 138
sundhedsloven.
Seniorrådet finder dog reglerne for akutfunktionen noget komplicerede, men kan forstå, at
kommunen har valgt en løsning med udekørende akutteam, der dækker alle kommunens
borgere dvs. borgere i eget hjem, borgere på plejecentre og borgere på De Midlertidige
Pladser.
Borgerne tildeles derfor normalt de midlertidige pladser med undtagelse af de tilfælde, hvor
borgere, der har behov for et døgnophold på en akutplads ud fra et lægefagligt skøn, der
tilsiger omfattende pleje og behandlinger skal det vurderes individuelt. Dvs. en visitation til
en akutplads jævnfør sundhedsloven § 138, hvor der ikke skal opkræves egenbetaling.
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Seniorrådet finder generelt løsningen med de udekørende akutteam for god, men forventer
at få en redegørelse, når ordningen har været afprøvet i praksis i et år.
Seniorrådet ønsker gerne en orientering fra en medarbejder i akutteamet om akutteamets
virke på et seniorrådsmøde eller et andet tidspunkt i nær fremtid.
5. Ny materialepakke fra KL vedr. reduktion af frafald fra Social- og
Sundhedsuddannelser
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om KL materialepakke til reduktion af frafald
på Social- og sundhedsuddannelserne samt fastholdelse af disse i uddannelsesforløbet til
efterretning.
Seniorrådet finder, at SOSU-uddannelserne er et overordentligt vigtigt fokusområde og er
derfor meget tilfredse med, at Allerød kommune ligger i front hvad angår frafaldsprocenter
sammenlignet med landsgennemsnittet.
Målsætningen med, at 50% af de dimensionerede elever senere søger ansættelse i Allerød
kommune er måske lidt højt sat, men ved et sublimt uddannelsesforløb samt gode løn og
arbejdsforhold skulle det vel ikke være umuligt at nå.
6. Udløb af værdighedsmidler
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om Værdighedsmidlerne udløb ultimo 2019 til
efterretning.
Seniorrådet har været med fra starten af Værdighedsmidlernes prioritering, og er tilfredse
med Forvaltningens prioriterede anbefalinger af Værdighedsmidlernes anvendelse fra
2020, hvis målsætning er fortsat at arbejde med udviklingen af en værdig ældrepleje.
Seniorrådet er som sagt meget enige med Forvaltningen i nedenstående prioritering af
værdighedsmidlerne fra 2020 og frem. Rådet anbefaler derfor, at SVBU fortsætter med at
bevilge midlerne til nedenstående tiltag, når den særskilte tildeling af værdighedsmidlerne
ophører og midlerne skal hentes fra bloktilskuddet.
Natnormering på Mimosen 780.000 kr.
Øget ressourcer i ydertimerne 2.903.700 kr.
Demenskoordinator 462.300 kr.
Tandpleje, ernæring og dysfagi 410.000 kr.
Frivillighedsindsats 30.000 kr.
SeniorNet 50.000 kr.
Aflastning af pårørende 260.000 kr.
En værdig død 260.000 kr.
Bekæmpelse af ensomhed 450.000 kr.

7. Budget 2020-2027 Nøgletal
Seniorrådet har ingen bemærkninger til punktet.

5.
Beslutning

Fagudvalgenes budgetproces 2020-2027: Omprioriteringskatalog med forslag til
servicereduktioner invitation til høringssvar.
Se separat høringssvar.
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6.

Demensdag den 6. maj 2019 kl. 16.00 – 17.45. Henvendelse fra Ældre og Sundhed

Beslutning

Seniorrådet stiller i ikke op i bod, men deltager gerne som enkeltpersoner og møder op.

7.

Ideer til området bag Rådhuset frist 1. maj 2019

Beslutning

Seniorrådet forestiller sig, at den hidtidige lokalplan tilpasses så der kan bygges boliger,
institutioner eller lignende på grunden. Lokalplanændringen må kunne styre, hvad der
bygges og hvordan evt. boliger bliver indrettet så de opfylder rimelige krav til ældreegnede
boliger.
Seniorrådet kan se flere muligheder for anvendelse: Grundens areal kan opdeles i 12
typiske parcelhusgrunde eller der kunne bygges et antal rækkehuse med mindre haver,
eller evt. et seniorboligfællesskab. Der kunne bygges ældreboliger i stil med dem på
adressen Grønnehegn, hvor der også er en relativ kort vej til et par dagligvarebutikker.
Seniorrådet vil anbefale et byggeri som tilgodeser flere aldersgrupper.
Et plejehjem på grunden er også en mulighed.

8.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden
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
11. Smagspanel – MAD til hver DAG

Beslutning

9.

1. Regions Ældreråd Hovedstaden Intet nyt.
2. Nordgruppen Intet nyt
3. Bolig- og Trafikudvalget, renovering af Gl. Lyngevej, stregning ift. cykelstien hvad
indeholdes i projektet. Sekretariatet undersøger hvad der er indeholdt i projektet.
4. Intet nyt
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter - Der er møde den 28. maj 2019
6. Der er aftalt samarbejdsmøde den 13. maj med Ældre Sagens sundhedsudvalg
7. Intet at bemærke
8. Intet at bemærke
9. Skoven 4 Aktivitetshus – Intet at bemærke
10. Redaktionsudvalg Ny Alder – produktionsplanen for Ny Alder er iværksat og der er
redaktionsmøde den 9. maj 2019 i lokale D, på Skoven 4.
11. Smagspanel – MAD til hver Dag – Der har været afholdt møde den 1. april, hvor
bestyrelsen var tilstede og der er blev givet til input til bestyrelsen for selskabet.

Seniorrådets økonomi
1. Forslag til Seniorrådets budget 2020 og frem
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Beslutning

Formandskabet fremsender forslag til Seniorrådets budget 2020 med forslag til et møde
med Borgmesteren.

10.

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2019 indeholder 11 ordinære møder:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
Mandag den 28. oktober
Mandag den 25. november

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
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
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, med afbud fra Kjel Bording Johansen.
NB. Seniorrådet har aftalt formøde om skovturen den 6. maj 2019 kl. 9.00-11.00 i Lokale C
Ved Skoven4.

11.

Evt.


Skovturen



Der er aftalt formøde om skovturen den 6. maj 2019 kl. 9.00 -11.00 i
Lokale C. Udvalgsformand for SVBU har meddelt at han deltager onsdag
til frokost.

12

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Udfyldt iht. retningslinjerne

Allerød den 30. april 2019
Helen Nielsen
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