RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 11

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 29. oktober 2018

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

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.00

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

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 24. september 2018
Ingen bemærkninger og referatet fra den 24. september 2018 er dermed godkendt.

2.

Meddelelser fra formand og næstformand

Beslutning

1. Åbent brev til pressen dateret den 4. september 2018
2. Demensmøde i Allerød Kommune den 31. oktober 2018 kl. 17-20
1) Taget til efterretning, idet det præciseres, at det er alene er det kommende
nummer af Ny Alder, der ikke udkommer.
2) Taget til efterretning.
Seniorrådet ønsker endvidere, en tids- og procesbeskrivelse i forhold til årets godkendelse
af kvalitetsstandarder.

3.

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget

Beslutning

SVBU den 30. oktober 2018
1. Sagsbehandlingsfrister 2018
2. Vedtægter Beboer- og pårørenderåd Allerød Plejecenter 2018
1) Sagsbehandlingsfrister
Seniorrådet har gennemgået de nye regler for sagsbehandlingsfrister vedrørende
ansøgningssager på det sociale område og har her især interesseret sig for skemaet
omhandlende økonomisk hjælp til voksne, ledsageordning etc. etc.
Seniorrådet anerkender, at Forvaltningens ansatte anvender mange ressourcer ved
gennemgangen af de enkelte ansøgninger, og at ansøgning om Personlig hjælp og
pleje (§ 83) fortsat har en svartid på 3 dage. Det er straks sværere at anerkende og
forstå baggrunden for den stærkt forlængede svartid for blandt andet aflastning og
afløsning af ægtefælle (ældreområdet), ansøgning om hjælpemidler og forbrugsgoder,
praktisk hjælp osv. osv. Seniorrådet finder, at ventetiderne generelt forekommer for
lange.
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Seniorrådet vil derfor bede om en redegørelse for de forøgede sagsbehandlingstider,
da det for den enkelte ansøger altid en stor belastning at skulle vente længe på et svar
på en ansøgning om hjælp fra det offentlige.
2) Vedtægter Beboer- og pårørenderåd Allerød Plejecenter 2018
Seniorrådet tager de forelagte vedtægter for Beboer- og pårørenderådet Allerød
Plejecenter til efterretning og har ingen bemærkninger hertil, da reglerne er udarbejdet
efter drøftelse og vedtagelse i rådet.
4.

Beslutning

5.

Beslutning

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget
SVBU den 30. oktober 2018
1. Frit valg af genoptræning efter sundhedslovens § 140 (orientering)
1) Frit valg af genoptræning
Seniorrådet tager Forvaltningens orientering om ændringen af Sundhedsloven §140 til
efterretning og er tilfredse med, at borgere, der udskrives fra et hospital med en
genoptræningsplan, bliver tilbudt frit valg af leverandør i de tilfælde, hvor kommunen
ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen indenfor syv kalenderdage.
Ligeledes, at Forvaltningen skal sikre arbejdsgange for kontakt til den aktuelle borger
inden fire dage efter hospitalsudskrivelsen samt information til borgeren om de tilbud
og vilkår der er gældende, hvis situationen ændrer sig herunder hvilken privat
leverandør der i så fald kan give et træningstilbud før kommunen.

Seniorrådets økonomi
1. Økonomi 2018 – opfølgning
2. Budget 2019 – drøftes på kommende møde
3. Pensionistudflugt 2018
4. Afregning for rejser/km direkte til kasserer
1) Økonomi 2018
Seniorrådet får i indeværende år tilført 19.000 kr. til budgettet.
2) Budget 2019
Seniorrådet bliver indkaldt til en drøftelse om kommende budget, jf. vedtægterne.
Seniorrådet afholder et møde om budgettet på et senere tidspunkt.
3) Pensionistudflugt 2018
Regnskabet får årets udflugt er gennemgået og taget til efterretning
4) Afregning for rejser/km direkte til kasserer.
Seniorrådets udlæg afregnes fremadrettet direkte med kasserer.

6.

Beslutning

Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i Vingsted torsdag den 15. november
2018
1. Program
2. Deltagere og tilmelding (frist den 5. november 2018).
1) Program
Programmet for årets konference blev gennemgået. Årets tema er ”det nære
sundhedsvæsen”
2) Deltagere
Seniorrådet har mulighed for at lade fire medlemmer deltage. Dorte Hansen, Elsie W.
Andersen og Helen Nielsen og Carl-Erik Østberg eller Kjel Bording deltager.
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7.

Beslutning

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden
2. Nordgruppen
3. Bolig- og Trafikudvalget
4. Dialogmøde med 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
1) Der er ikke afholdt møde siden sidst
2) Elsie W. Andersen og Helen Nielsen deltager på det kommende møde i Nordgruppen,
hvor Helsingør Seniorråd har valgt at temaet er ”Sundhedshus i Helsingør”
Repræsentanterne fra Allerød Kommune medbringer Allerød Kommunes seniorråds
positive holdning til borgmesterskrivelsen (etablering af fælleskommunalt forum om
velfærds- og sundhedsteknologi) og Egedal seniorråds tilføjelser til denne.
3) -P.t. skal der indhentes tilladelse til privat kørsel til læge- og behandlingsklinikker på
M D Madsensvej. Ældresagen ønsker, at dette ændres. Bolig- og Trafikudvalget
behandler sagen.
-Seniorrådet finder, at kommissoriet for analyse af fremtidens boligformer skal
revideres således, at målgruppens udvides opad.
Seniorrådet mener endvidere, at der med fordel kan skeles mod bebyggelsen på
Tingstedet i Allerød Kommune, som rummer mange kvaliteter. Gruppen arbejder
videre hermed. Bolig- og Trafikudvalget udarbejder en pressemeddelelse i forhold til
igangsættelse af arbejdet.
-Der er modtaget en henvendelse vedr. cykeltrafiksikkerhed: Seniorrådet drøftede
henvendelse fra borgere vedr. cykeltrafiksikkerhed. Denne overgives til Bolig- og
Trafikudvalget til yderligere foranstaltning.
4) Mødet afholdes den 12. november 2018 kl. 13-15 i hjemmeplejens faciliteter på
Plejecenter Engholm.
-Udvalget ønsker at følgende emner behandles:
-Dokumentationssystem, herunder håndholdte enheder
-Visitation, herunder samarbejde mellem hjemmepleje, hospitaler og kommunens
plejecentre
-Kommunikation mellem borgere og hjemmepleje – klippekortordningen, nye tiltag mv.
-Samarbejde mellem hjemmepleje og Aktiviteten
-Personalesituationen (rekruttering og fastholdelse)
-Tilrettelæggelse af kørsel
-Brandsikkerhed i ældreplejen
5) Beboer – og pårørenderådet afholder møde den 5. december 2018 kl. 16-18 på
Lyngehus
6) Der har ikke været aktiviteter i Sundhedsudvalget siden sidst
7) De kommende planlagte aktiviteter i Seniorfilmudvalget er organiseret. Forårets
aktiviteter fremlægges for udvalget på det kommende møde
8) Der har ikke været afholdt møde i Senior IT siden sidst. Senior IT planlægger
formidling af de kommende aktiviteter, idet årets 2. udgivelse af Ny Alder ikke
udkommer.
9) Der er umiddelbart ingen nyheder
10) Årets 2. udgave udkommer ikke, det kommende års aktiviteter planlægges og
afstemmes når budgettet er på plads.
11) Der har været afholdt et møde i smagspanelet – Mad Til Hverdag, referat udsendes til
udvalget.
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8.

Seniorrådets mødeplan 2019
Seniorrådet skal fastsætte mødedatoer for de ordinære møder i 2019.
SVBUs mødeplan er som følger i 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tirsdag den 8. januar
Tirsdag den 29. januar
Tirsdag den 5. marts
Tirsdag den 26. marts
Tirsdag den 30. april
Tirsdag den 28. maj
Tirsdag den 25. juni
Tirsdag den 27. august
Tirsdag den 24. september
Tirsdag den 29. oktober
Tirsdag den 26. november

Det foreslås, at mødetidspunkt for Seniorrådet fastlægges efter samme retningslinjer som i
2018, hvor Seniorrådsmødet holdes mandagen før mødet i SVBU.
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 H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H
Rådhus, mødelok H

Beslutning

Udvalget godkendte forslag til mødeplan.

9.

Seniorrådets mødeplan 2018, der planlægges 10 ordinære møder.
Mødedatoer i
2018
29. oktober
19. november

Tidspunkt

Sted

Kl. 8.30-11.30
Kl. 8.30-11.30

Rådhuset
Rådhuset

Lokale
H
H

Bemærkning
Mødelokale booket
Mødelokale booket

Beslutning

Rådet afholder derudover et evalueringsmøde hos Helen Nielsen, fredag den 4. januar
2019 kl. 18:00.

10.

Evt.
1. Engholm Bio
2. Ansøgning til VELUX FONDEN om moderne tv/smart-tv
1) De tekniske udfordringer er afhjulpet og der her i efteråret efter ansøgning tildelt midler
fra § 18-puljen. Der har været ca. 15-20 deltagere søndagene i månederne august,
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oktober og november. Afhjælpning af tekniske problemer har betydet, at lyden i
forbindelse med seneste visning var rigtig god.
2) Ansøgningen afventer Allerød Kommunes svar vedrørende driftsudgifter.
Derudover drøftede seniorrådet muligheden for at lade arveret være et møde-/dialogtema i
forbindelse med FN’s internationale ældredag, der er den 1. oktober 2019.

13.
Beslutning

Elektronisk registrering vedr. diæter
Udført

Allerød den 29. oktober 2018
Helen Nielsen

5

