Sekretariatet
Michael Eskedal/MIES
12. marts 2021

Notat

Referat til Seniorrådsmøde 8. marts 2021. Møde nr. 38
Mødested: Kl. 8.30 – Rådhuset mødelokale H – og samtidig virtuel invitation via TEAMS til dem som
logger på hjemmefra og ikke ønsker at mødes fysisk. Mødet blev altså afholdt via TEAMS men med
mulighed for fysisk deltagelse med mikrofon fra mødelokale H på Rådhuset.
Deltagere: Kjel Bording Johansen, Helen Nielsen, Eric Brown, Henning Mortensen, Carl-Erik Østberg,
Dorte Hansen, Jens Jacob Krintel,
Afbud: Harris Spangshauge.
Ordinært møde
1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 1. februar 2021
Godkendt

2.

Meddelelser fra formandsskabet
1 Seneste nyt fra Danske Ældreråd
2 Tilmelding til Webinar om Sundhedsaftale Danske Ældreråd
3 Byrådet har godkendt at Seniorrådsvalget afholdes som
fremmødevalg med mulighed for brevstemning
1. Jørn Gettermann valgt som bestyrelsesmedlem for valgkreds 9 og
som kandidat til formand for Danske Ældreråd.
2. Sekretariatet tilmelder Eric Brown og Helen Nielsens til webinaret
om sundhedsaftaler hos Danske Ældreråd den 23.3.2021 kl. 10.1512.00.
3. Byrådet har godkendt at Seniorrådsvalg afholdes den 16.
november 2021 som fremmødevalg med mulighed for
brevstemning.

Beslutning

Rådhuset | Bjarkesvej 2 | 3450 Allerød | +4548100100 | kommunen@alleroed.dk | www.alleroed.dk

Side 1 af 5

3.

Beslutning

4.

Beslutning

5.

Sager til høring fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1. Tildeling af §18 midler 2021
Høringssvar indsat "Seniorrådet tager den foreslåede fordeling til
efterretning og udtrykker tilfredshed med, at der foreslås en uddeling af
den større restpulje til fordeling i september måned 2021"

Sager til orientering fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1.
2.
1

Opgørelse over magtanvendelser og værgemål i 2020
Status for arbejdet med utilsigtede hændelser i Allerød Kommune
Bemærkning til orienteringspunkt afsendt: ”Seniorrådet gør
opmærksom på, at der nyligt er udgivet en guide fra
Socialstyrelsen til udarbejdelse af lokale retningslinjer for
magtanvendelser. I den forbindelse opfordrer rådet til at
pårørende inddrages i størst muligt omfang før disse sager
udvikler sig.”
Linket til guiden er rundsendes internt i rådet.

2

Bemærkning til orienteringspunkt afsendt: ”Seniorrådet gør
opmærksom at utilsigtede hændelser bør omfatte patienter der
bevæger sig henover sektorovergange og at der her er oplevet
eksempler på manglende kommunikation og tab af væsentlig
viden. Det rammer især de ældre enlige. Hyppigst sker det når
patienter hjemsendes fra indlæggelse eller akutbehandling på
hospitalerne. Udvekslingen af viden skal ikke blot bestå i notater i
sundhedsplatformen, og Seniorrådet efterspørger, at dette emne
tages op i kommunikationsaftalen mellem hospital og kommune.
Seniorrådet tilføjer yderligere som bemærkning til punktet at når
det gælder de utilsigtede hændelser er det også rigtigt, at man
skal lære af sine fejl. Der ligger dog en udfordring, hvis der er
relativ stor udskiftning i personalet. Medicinuddeling fylder meget
i statistikken og der nævnes besværet med at sammenholde
oplysningerne i CURA og Fælles Medicinkort.
Med kommunens tilgang og ønske om digitalisering er det oplagt,
at bede leverandørerne om at arbejde for at integrere de to
systemer netop for at fremme patientsikkerheden. Man kan
udvikle nok så mange manuelle procedurer, men de risikerer at
svigte især når der er travlt.”

Seniorrådets aktiviteter i 2021 – status ingen yderligere aktiviteter
planlægges jf. seneste referat
1. Jubilæumsarrangement 2021 – afholdelse/planlægning - status
2. Pensionistskovtur – afholdelse/planlægning - status
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4.
5.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Temadage/konferencer i Seniorrådet jf. Danske Ældreråd – status
v. Eric Brown.
Møder med Forvaltning/Politisk udvalg, hvornår og hvem - status
Valg, (aktiviteter, annoncering mv.) - status
Jubilæumsarrangement 2021 er stadig på dagsordenen til
afholdelse 1. oktober d.å. og punktet tages op på næste møde
den 6. april til afklaring. (Arrangementsgruppen Dorte, Helen,
Eric. Kjel indgår i gruppen).
Pensionistskovtur er stadig på dagsordenen og tages op på næste
møde den 6. april 2021 til nærmere afklaring.
Eric Brown har deltaget i et webinar fra Danske Ældreråd om
demografi og budgetlægning og vil på den baggrund lave en
artikel til næste nummer af Ny Alder. Danske Ældreråd har
yderligere besluttet at gennemføre repræsentantskabsmødet den
10. maj 2021 fra kl. 11.00 -16.30 tilmelding kontrolleres og aftales
evt. i forbindelse med næste møde den 6. april 2021.
Sekretariatet aftaler møde med Morten Bøgelund om dialogmøde
med Seniorrådet og melder dato ud. Derudover afventer
Seniorrådet udmelding fra udvalget omkring dialogmødet
omkring budgettet for 2022-2030. Seniorrådet vil derudover
drøfte selve budgetoplæg til Seniorrådet og sag om IT-udstyr til il
rådet på næste møde. Hver enkelt seniorrådsmedlem gør sig
overvejelser over ønsker til budget 2022.
Byrådet har godkendt fremmødevalg. Sekretariatet sender en
overordnet milepælsplan ud med mindre opgaver til rådet.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden (status)
2. Nordgruppen (status)
3. Bolig- og Trafikudvalget (status) (Busbestilling, Flextrafik, Trafik- og
Mobilitetshandlingsplaner)

4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter møde afholdt i marts – forslag
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beslutning

1.
2.
3.

om ændring af vedtægter.
Sundhedsudvalget (status)
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status)
Seniorfilmudvalget (status)
Senior IT (status)
Skoven4 Aktivitetshus (status)
Redaktionsudvalg Ny Alder (status)
Smagspanel – MAD til hver DAG (status)
Seniorrådets valggruppe (Dorte Hansen, Eric Brown, Kjel Bording Johansen og
Carl-Erik Østberg).
Regions Ældreråd Hovedstaden - intet nyt
Nordgruppen - intet nyt
Bolig- og trafikudvalget gør klar til at modtage høring om busbestilling i Allerød
Kommune, udvalget har i den forbindelse valgt at undersøge
mulighederne/betingelserne for Flextur+
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Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen - Intet nyt
Beboer- og pårørenderådet for Allerød Plejecenter møde afholdt i marts.
Referat sendt ud. Der er valgt formand for rådet. Derudover forslag til rådet
om, at utilsigtede hændelser bliver sat på som evt. tema til næste møde.
Seniorrådet vil gerne drøfte muligheden for at få ændret vedtægterne således
at frivillige på plejecentrene også tilbydes en plads i beboer- og pårørende
rådet efter aftale med beboer- og pårørenderådet. Spørgsmål til referatet fra
beboer- og pårørende omkring formuleringen ’udlagt’ tages med til næste
møde i beboer- og pårørende mødet.
Sundhedsudvalget -Intet nyt.
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen - Intet nyt.
Seniorfilmudvalget har sendt 8 film til bestilling. Heraf vælges 6 film.
Seniorfilmudvalget er i dialog med biografen om åbning for forevisninger. Evt.
flytning af forestillinger bliver annonceret i Allerød Nyt. Status tages op på
næste møde.
Senior IT - Intet nyt.
Skoven 4 - Intet nyt.
Redaktionsudvalg Ny Alder – redaktionsmøde aftalt torsdag den 8. april 2021,
kl. 10.00 hos Henning Mortensen. Opfordring til emner til Ny Alder overvejes af
hvert enkelt medlem til næst møde.
Smagspanel – Mad til hver Dag - Intet nyt.
Seniorrådets valggruppe afventer tilbagemelding vedr. den nærmere
planlægning af valget og særligt ift. besigtigelse af valgsteder.

7.

Sag om udbud høring kompressionshjælpemidler evt. høringssvar

Beslutning

Seniorrådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.

8.

Seniorrådsvalg 2021 – byrådsbeslutning og overordnet tidsplan kommunikation

Beslutning

Det er besluttet, at der i kommunikationen omkring valget i Allerød anvendes formen
Seniorrådsvalg. Evt. fodnote i formuleringer i særligt materiale omkring ældrerådsvalg.

9.

Mødedatoer for Seniorrådet i 2021.
Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

8.30 – 11.30

Virtuelt møde TEAMS

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
torsdag den 29. april

6

mandag den 31. maj

8.30 – 11.30
10.30 –
13.30
8.30 – 11.30

Mødelokale H
Mødelokale H – reserveret
(ikke muligt tidligere)
Mødelokale H

2
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7
8
9
10
12

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

Mødedatoer i forbindelse med valg hoveddatoer (foreløbig)
Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

17. November 2021
(Optælling)

9.00-15.00

16. November 2021
(Valgdag)

7.00-23.00

Ikke afklaret (Lillerød
Hallerne baseret på sidste
erfaringer)
Ikke afklaret

Beslutning Seniorrådet foreslår, at SVBU mødet flyttes til den 6. maj 2021.
Alternativt så afholdes seniorrådsmødet torsdag den 29. april 2021 med
ønske om til at høringssager sendes den 26. april til rådet.

10.

Evt.
1.

2.

Danske Ældreråd har meddelt, at der skal afgives stemme til
valgkreds 9 om valg af stedfortræder til Danske Ældreråd.
Seniorrådet i Allerød afgiver 1 stemme og peger på Eric Brown.
Seniorrådet har noteret sig, at der på siden Aktiv Allerød er blevet
fjernet oplysninger om kontakt til foreninger og foreningsoversigt.

11.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Diæterne udfyldes i henhold til retningslinjerne.
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