RÅD: SENIORRÅDET

MØDE NR. 21

SAGSTYPE: Referat
MØDETITEL: Ordinært møde

MØDEDATO: 23. sep. 2019

MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
mødelokale C

MØDETID: Kl. 8.30 – 11.30

TILSTEDE: Helen Nielsen, Jens Jacob Krintel, Søren Jensen, Bente Hjorth, Dorte Hansen, Henning
Mortensen, Carl Erik Østberg, Carl-Erik Østberg.
AFBUD: Kjel Bording Johansen
EJ MØDT:

1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 26. august 2019
Referat godkendt

2.

Meddelelser fra formandskabet
1. Konference med Danske Ældreråds formandskab og næstformandsmøde
opsamling
2. Høringssvar fra udvalget vedr. kvalitetsstandarder
3. Borgmestersvar vedr. henvendelse om økonomi
1. Opsamling fra mødet med Danske Ældreråd med 4 hovedtemaer.
2. Seniorrådet imødeser de kommende kvalitetsstandarder og behandle dem ift.
høringen.
3. Borgmestersvar vedr. økonomi taget til efterretning, idet formanden på næste
møde redegør for forløbet omkring økonomihenvendelsen fra Seniorrådet.

Beslutning

3.

Sager til høring fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den

Beslutning

1. Beslutning om restpuljemidler fra § 18 – støtte til frivilligt socialt arbejde
Taget til efterretning

4.

Sager til orientering fra Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget den

Beslutning

1. Status på vikarforbrug og restance på området
2. Orientering om plan og kommunikation ved flytning fra Grøn Gang til nyt
demensplejecenter.
1. Status på vikarforbrug og restance på området
Som udgangspunkt er det tankevækkende, at der fortsat er et relativt højt forbrug af vikarer
og ubesatte stillinger.
Der mangler oplysninger om den aktuelle sygefraværsprocent (korttidssyge og
langtidssyge) som bør ses i forhold til vikarforbruget. Derudover mangler der oplysninger
om fordelingen af faggrupper blandt de ansatte set ift. vikarforbruget.
Seniorrådet efterspørger konkrete tiltag i forhold til at nedbringe vikarforbruget og tiltag i
forhold til rekruttering af kvalificeret personale og fastholdelse af personalet.
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Det vil være ønskeligt, at bruge lokalløn, som rekruttering / fastholdelsesmetode.
Temaet valgt ift. møde med sundhedschef til efteråret 2019.

2. Orientering om plan og kommunikation ved flytning fra Grøn Gang til nyt
demensplejecenter.
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning, idet det tyder på at selve processen er godt
i gang efter planen, med den bemærkning at Seniorrådet ønsker en tydeligere redegørelse
for de økonomiske konsekvenser for beboere som skal flytte, herunder tænkes også på
indskud i nuværende bolig og i den fremtidige bolig.

5.

Dialogmøde med plejecentrene – Opsamling

Beslutning

Seniorrådet oplevede et informativt og velforberedt møde med de tre aftalte temaer.
Akutfunktion, Psykofarmaka og Mad på Plejecentrene og derudover øvrige temaer. Bente
Hjorth laver et udkast til kort opsamling af mødet, som sendes til Seniorrådet.

6.

Drøftelse af foreliggende budgetforslag fra borgmesteren og fagudvalgenes
omprioriteringskatalog - høringssvar frist 24. september 2019
Høringssvar udarbejdet og sendes til kommunen.

Beslutning

7.
Beslutning

Drøftelse af borgermøde omkring bymidten den 4. september 2019 afholdt på
Skoven 4
Der blev refereret fra borgermødet, hvor der ikke var fælles diskussion af temaerne
derimod mindre workshops med dialogudveksling. Udviklingen følges af Seniorrådet.

8.

Høringssvar vedr. udbud om diabetes

Beslutning

Seniorrådet har læst udbudsmaterialet igennem og forholder sig til kravsspecifikationer
nævnt i udbudsmaterialet ift. registreringer og statistikker og udveksling mellem leverandør
og kommune, men er bekymret ift. hvorvidt datasikkerheden er ind tænkt korrekt ift.
udbudsmaterialet. Det er vigtigt, at datalovgivningen herunder GDPR bliver overholdt.
Seniorrådet i Allerød vægter derudover forsyningssikkerhed og prisstabilitet højt i
udbuddet.

9.

Aftale en dato for nyt billede til hjemmesiden

Beslutning

Gruppebilledet bliver aftalt til den 25. november på Rådhuset.

10.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden mødedatoer: 19. september og 14. november,
Regionsgården mødelokale H.
2. Nordgruppen
3. Bolig- og Trafikudvalget
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Beslutning

Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen (september)
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
Sundhedsudvalget
Seniorfilmudvalget
Senior IT
Skoven4 Aktivitetshus
Redaktionsudvalg Ny Alder – [Sommernummer og planlægning]
Smagspanel – MAD til hver DAG

1. Regions Ældreråd Hovedstaden – Næste møde den 14. november 2019
2. Nordgruppen – Referat udsendt fra mødet, akutfunktioner, hospice og friplejehjem
blev drøftet. Næste møde er den 5. november 2019
3. Bolig- og Trafikudvalget – Jf. ovenstående.
4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen – Jf. ovenstående
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – Afholdes senere i dag.
6. Sundhedsudvalget – Invitation til sundhedsstudiekredsen fra Bente Hjorth den 11.
oktober kl. 13.00. 2 personer fra rådet er velkommen Bente Hjorth vil gerne vide om
nogle ønsker at deltage. Bente Hjort indkalder til udvalgsmøde.
7. Seniorfilmudvalget – Billetsalget er overstået
8. Senior IT – Aktiviteterne er i gang for efteråret. Regnskab for sæson 2018
eftersendes.
9. Skoven4 Aktivitetshus – Der er møde den 27. september 2019 med Forvaltningen
vedr. Skoven4. Årskontingentet fastholdes på 1.000 kr.
10. Redaktionsudvalg Ny Alder – Udkast til procesplan udleveret.
11. Smagspanel – MAD til hver DAG – Åbent Hus afholdt med stor succes og der var
godt fremmøde. Næste ordinære møde er den 30. oktober 2019.

11.

Seniorrådets økonomi 2019 - status

Beslutning

Seniorrådets økonomi forelagt og taget til efterretning.

12.

Danske Ældreråds temadag – pris 900 kr. pr. deltager Farum/Køge program kan ses
på Danske Ældreråds hjemmeside. https://www.tilmeld.dk/temadag30september

Beslutning

Søren Jensen og Helen Nielsen deltager. Sekretariatet tilmelder rådets repræsentanter.

13.

Seniorrådets godkendte mødeplan for 2019 indeholder 11 ordinære møder:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

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
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Mandag den 25. november

kl. 8:30-11:30

Rådhus, mødelok H

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

Datoerne for næste års møder er fastlagt og sættes på dagsordenen til næste møde.

14.

Evt.



Frivillighedsdag fredag den 27. september kl. 13-15.



Visning og fortælling friserne på Rådhuset v. Tony Andersen nærmere program
Sekretariat forsøger at få en aftale i stand til den 25. november 2019.
Pressemeddelelsen vedr. Elsie W. Andersen sendes til Seniorrådet.
Der blev givet en orientering om storskærmsprojektet og bevillingen fra
Veluxfonden




15.

Elektronisk registrering vedr. diæter

Beslutning

Til efterretning.

Allerød den 23. september 2019
Helen Nielsen
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