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1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden den 23. marts 2018
Godkendelse af dagsordenen blev indsat som nyt punkt 1. Seniorrådet godkendte, at der
blev indsat et punkt om borgmestermødet 24. april 2018 fx temaer til møde.
Så er der er rejst spørgsmål til introduktionsmøde for de nye medlemmer af Seniorrådet,
herunder at forslag til høringssvar, dette tages op med formanden.

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra 23. februar 2018
Godkendt, med bemærkning om at referatet hænges op på opslagstavlen i Skoven 4 med
henvisning til hvor referaterne i øvrigt kan findes.

3.

Meddelelser fra formand og næstformand
 Aflysning af møde med SVBU 27. marts 2018
 Godkendelse af vedtægter og navneændring
 Byråd har godkendt lokalplan for det nye plejecenter
 Byråd har godkendt dispensation for køkkener på det nye plejecenter
 Varmtvandsbassin – brug drift og vedligehold KIU, SVBU har byggesagen
 Møde med SVBU er aflyst til efterretning. Ny dato afventer.
 Eksemplar af vedtægterne med underskrift udleveret. Pressemeddelelse sendes
ud til Allerød Nyt og Frederiksborg Amts Avis. Seniorrådet stiller forslag om at der
på et fremtidigt møde laves et fælles billede og evt. til hjemmesiden.
 Til efterretning
 Til efterretning, idet der ikke forberedes til køkkeninstallation i byggeriet.
 Der blev orienteret om, at varmtvandsbassinets brug fortsat ligger i Kultur- og
Idrætsudvalget, mens byggesagen ligger hos Sundheds- Velfærds- og
Beskæftigelsesudvalget.
 Ældre Sagen har holdt årsmøde, hvor der er drøftet en vision om småskærme til
plejecentrene. Seniorrådet vil afklare evt. samarbejdsmuligheder med Ældre
Sagen og Senior IT.

Beslutning

4.

Sager til høring fra udvalg
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Beslutning

SVBU 3. april 2018
 Analyse af fremtidens servicemål og boligformer på ældreområdet
 Tildeling af § 18 midler 2018
 Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen, Hjemmepleje privat udbyder Aleris og
Genoptræningen
 Vejledende rådighedsbeløb
Analyse af fremtidens servicemål og boligformer på ældreområdet
 Seniorrådet finder det tilfredsstillende, at der i budgetforliget 2018-2021
planlægges gennemført analyser af hhv. servicemål på ældreområdet og
udarbejdelse af en analyse af fremtidens boligformer på ældreområdet samt i
forbindelse hermed udarbejdelse af et kommissorium herfor.
Seniorrådet er meget enig med visionen om at skabe gode og optimale rammer for
det gode ældreliv samt at ældre gives mulighed for at forblive i egen bolig længst
mulig. Det er dog netop her, det bliver problematisk for mange ældre, idet deres
nuværende boliger meget ofte bliver for store og uhåndterbare ligesom pasning af
haverne bliver uoverskuelige. Mange ønsker derfor at flytte til en ældreegnet bolig i
kommunen, men oplever at der er begrænsede muligheder herfor, da de boliger
der er opført i de senere år for det meste har været dyre ejerlejligheder, som det
ofte ikke er muligt at finansiere.
Seniorrådet skal derfor kraftigt opfordre kommunen til at fremme opførelsen af
passende mængde ældreboliger til en pris, som almindelige borgere kan betale
gerne i form af bofællesskaber og andre boligformer som er attraktive for seniorer.
Seniorrådet har derudover udarbejdet vedlagte forslag (bilag 1) om opførelse af
ældreegnede boliger f.eks. i form af seniorbofællesskaber, hvilket vil blive foreslået
Borgmesteren ved et møde aftalt den 24. april 2018.

Tildeling af § 18 midler 2018
 Seniorrådet anbefaler forslag 1: Udvalget følger fordelingsudvalgets forslag, idet
der udmøntes en restpulje i 2. halvår 2018 på 76.000 kr.
Denne anbefaling gør det muligt at råde over et beløb til ’uforudsete’ indkomne
ansøgninger, bl.a. hvis visionerne med ’skærm-projekt’ bliver til virkelighed. Et
projekt der bl.a. vil blive båret frem af frivillige, og dermed vil komme ind under §
18-midler.

Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen, Hjemmepleje privat udbyder Aleris og
Genoptræningen
 Rapporten fra BDO om uanmeldt tilsyn i 2017 giver Seniorrådet anledning til
følgende kommentarer:
Aleris og Genoptræningen har fået bemærkningen: Meget tilfredsstillende forhold
Hjemmeplejen har fået bemærkningen: Tilfredsstillende forhold
For alle tre områder i større eller mindre grad er der plads til forbedringer, hvilket
der efterfølgende er udarbejdet handleplaner for.
BDO’s anbefalinger til Hjemmeplejen er penslet ud i en række vigtige områder at
arbejde med, og det fremgår, at dette vil indgå i det anmeldte tilsyn i 2017. Er der
ikke rettere 2018?
At Hjemmeplejen i sammenligning kun får ’tilfredsstillende’ som karakter med den
fyldige påtegning af forhold til forbedring som: Undervisning mv, kontinuitet i plejen,
udarbejdelse af døgnrytmeplaner, delegering af sygeplejeydelser, efterlevelse af
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Sundhedsstyrelsens retningslinjer på medicinområdet – mener Seniorrådet er langt
fra tilfredsstillende.
Seniorrådet ønsker, at Byrådet i de kommende budgetforhandlinger tager højde
for, at det meget vigtige og problemfyldte område får tilstrækkelige midler afsat til
ledelse, uddannelse, fastholdelse/rekruttering mv.

Vejledende rådighedsbeløb
 Med baggrund i den grundige orientering i pkt. 6 på Sundhed, Velfærd og
Beskæftigelsesudvalgets dagsorden d. 3. april 2018 hæfter Seniorrådet sig ved, at
tillægget ikke er fremskrevet siden 2014!
Beløbet bør i kommende budget indgå med en opskrivning, der også omfatter, at
tillægget for enlige pensionister sættes væsentligt op, så Allerød kommune ikke
glimrer ved at være på lavblus hele 27% lavere i forhold til gennemsnittet blandt
kommuner i regionen.
I SVBU- dagsordenen er der en opgørelse over tildelinger og afslag om
enkeltydelser til førtidspensionister, borgere på kontanthjælp samt borgere, der har
søgt hjælp til uddannelse over ansøgninger om personligt tillæg.
Seniorrådet ønsker en opgørelse over, hvor mange pensionister, der har ansøgt
om enkeltydelser, og hvor mange der har fået afslag.
Seniorrådet ønsker svar på, hvorledes viden om mulighed for at søge personligt
tillæg formidles til enlige pensionister med svag økonomisk baggrund.

5.

Beslutning

Sager til orientering fra udvalg
SVBU 3. april 2018
 Den Nationale Demenshandlingsplan og Demensvenligt Nordsjælland
Seniorrådet anerkender intentionen med et demensvenligt Nordsjælland - ja, et
demensvenligt samfund i det hele taget - og hilser det velkomment, at kommunerne hhv.
Allerød, Hillerød, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Hørsholm, Fredensborg og
Halsnæs har indledt et tværfagligt samarbejde om de udfordringer kommunerne står
overfor i de kommende år med et stigende antal borgere, der bliver ramt af demens samt
de forventninger og krav, der stilles til kommunerne om afhjælpning heraf i den nationale
demenshandlingsplan.
Seniorrådet har ligeledes noteret sig demenshandlingsplanens mange initiativer til
understøttelse af den langsigtede udvikling af demensområdet herunder f.eks. et
kompetenceløft af de involverede medarbejdere. Desuden anerkender Seniorrådet det
forøgede fokus på samarbejdet med pårørende/ pårørendegrupper og frivillige
organisationer.
Overordnet er intentionen om et demensvenligt samfund et virkeligt godt initiativ og
Seniorrådet vil derfor nøje følge de indsatser, der konkret udmøntes som følge
handlingsplanens mange initiativer.

6.

Udbud af urologi produkter – evt. høringssvar jf. mail fra 31. januar 2018
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Beslutning

Seniorrådet i Allerød har en bemærkning i forhold til udbuddet vedr. urologi, som går på at
der i udbuddet bør overvejes pakningsstørrelser af hensyn til borgerne og spild af
produkter samt mulighed for etablering af nødlager lokalt i den enkelte kommune.

7.

Hjemmesiden for Seniorrådet
 Navneopstilling og kontaktoplysninger jf. Handicaprådsopstilling
 Referat fra den 23. februar mangler
Seniorrådet ønsker at hjemmesiden opdateres med nyeste oplysninger herunder Ny Alder.
Der er i rådet ønske om at der evt. lægges et fælles billede på siden.

Beslutning

8.

Beslutning

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden
2. Nordgruppen
3. Bolig- og Trafikudvalget
4. Dialogforum med Plejecentrene
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter
6. Sundhedsudvalget
7. Seniorfilmudvalget
8. Senior IT
9. Skoven4 Aktivitetshus – herunder opslagstavlen og spørgsmål vedrørende
kontor for Seniorrådet
10. Redaktionsudvalg Ny Alder
11. Smagspanel – Mad til hver Dag
1. Regions Ældreråd Hovedstaden – intet at bemærke
2. Nordgruppen der er møde den 9. maj 2018 – Kjel og Helen.
3. Bolig- og Trafikudvalget Der er sendt høringssvar til TEPMU og Seniorrådet savner
tilbagemelding på modtagelse og behandling.
4. Dialogforum med Plejecentrene – intet at bemærke udover at datoen er fastsat til
den 3. maj 2018. Temaer sættes på til næste møde.
5. Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – Intet at bemærke.
6. Sundhedsudvalget – Intet at bemærke har ikke afholdt møde siden sidst.
7. Seniorfilmudvalget – Sidste film i sæson 17/18 er afholdt. Der er nyt program under
udarbejdelse til sæson 18/19. Billetsalg den 16. august 2018.
8. Senior IT – Intet at bemærke
9. Skoven4 Aktivitetshus – herunder opslagstavlen og spørgsmål vedrørende kontor
for Seniorrådet – jf. referat og seniorråd melding. Formandskabet udarbejder en
liste over personer som skal have en nøglebrik til lokale 5 i Skoven 4 og tager
kontakt til Kai Raun. Seniorrådet udarbejder en skrivelse om at formandskabet får
adgangskort til Rådhuset.
10. Redaktionsudvalg Ny Alder – intet at bemærke, dato for møde ønskes.
11. Smagspanel – Mad til hver Dag – Der er møde i Mad til hver Dag, Hillerød, den 17.
april 2018 kl. 13.30 – 15.00.

9.

Opsamling fra mødet med Lisbeth Pedersen Ældre- og Sundhed jf. referat fra mødet.

Beslutning

Referat er sendt ud. Seniorrådet var meget tilfredse med mødet.

10.

Pensionistudflugt 2018 – status

Beslutning

Datoerne er fastsat til den 11. – 12. – 13. juni 2018. Der er aftalt møde den 26. marts 2018
kl. 9 – 12 i Skoven 4. Omtale og program sendes til Forvaltningen
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11.

Seniorrådets økonomi 2018

Beslutning

Der er udarbejdet budget 2018. Seniorrådet udarbejder en skrivelse til borgmesteren om
budgettet for 2018. Der foretages tilmelding af formandskabet til repræsentantskabsmødet
og konferencen for Danske Ældreråd den 7. og 8. maj 2018.

12.

Seniorrådets mødeplan 2018, der planlægges 10 ordinære møder.
Datoer 2018
24. april 2018

Tidspunkt
Kl. 15.00 –
16.00

Sted
Rådhuset

Lokale
H

26. april 2018
3. maj 2018

Kl. 8.30-11.00
Kl. 13.00-15.00

Rådhuset
Skovvang
Plejecenter

F

28. maj 2018

Kl. 8.30-11.00

Rådhuset

F

25. juni 2018
27. august 2018
24. september
2018
29. oktober
19. november

Kl. 8.30-11.00
Kl. 8.30-11.00
Kl. 8.30-11.00

Rådhuset
Rådhuset
Rådhuset

F
H
H

Bemærkning
Dialogmøde med
Borgmester Karsten
Längerich
Mødelokale booket
Dialogmøde Plejecenter
Allerød v. Tina Rantzau
– Bente Hjorth afbud
Mødelokale booket
Kjel Bording afbud
Mødelokale booket
Mødelokale booket
Mødelokale booket

Kl. 8.30-11.00
Kl. 830-11.00

Rådhuset
Rådhuset

H
H

Mødelokale booket
Mødelokale booket

Beslutning

13.

Evt.



14.
Beslutning

Strejke – lock out kort orientering
Punkt vedr. morgensvømning er rejst i forhold til eventuel effektivisering og
kvalitetsstandard.

Elektronisk registrering vedr. diæter
Udfyldt.

Allerød den 23. marts 2018
Helen Nielsen og Henning Mortensen
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