
 

 

11. marts 2022 

 

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag dog kl. 10-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dagsorden 

 

1. Fotografering v/Lars Dalby 

Der skal tages et gruppebillede af Seniorrådet og et enkeltbillede af hvert medlem. 

             

              Der blev taget fotos i Atriet. 

 

2. Velkomst ved formanden 

Hans bød velkommen. 

 

3. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet den 7. februar 2022.  

Referatet er godkendt. pr. mail. 

 

             Godkendt. 

 

4. Godkendelse og prioritering af dagsordenen 

Godkendt med den bemærkning, at der skal være et lukket punkt. 

 

5. Meddelelser fra formanden/medlemmerne 

Hvem deltager i Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde og den Ældrepolitiske konference den 

9.-10. maj 2022. 

 

Hans, Judith, Arne, Inge, Birte og Helge deltager begge dage. Karina tilmelder. Transport 

planlægges senere. 

 

Hans har deltaget i Danske Ældreråds dialogmøde om ny ældrelov. Hans gennemgik oplægget. 

Regeringen nedsætter rådgivende panel, som skal sikre, at praktiske løsninger fra dagligdagen i 

ældreplejen inddrages i arbejdet med en kommende ældrelov. 

 

Referat  

Forum: Seniorrådet 

Tid: Mandag den 7. marts 2022 kl. 9.30 – 12.30 

 

Sted:  Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2 

 

 

Deltagere:  

 

 

Judith Skriver, Marianne Kirchhoff, Inge Storm, Jens Rikardt 

Andersen, Helge Larsen, Birte Jakobsen, Hans Holm,  

 

Afbud:  Arne Rask, Solveig Bisgaard 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 4 

Panelet vil komme til at bestå af repræsentanter fra centrale organisationer, ledere og medarbejdere 

fra ældreplejen, ældre og pårørende. Per Okkels, forhenværende departementschef i Sundheds- og 

Ældreministeriet, bliver formand for panelet. Oplægges vedlægges referatet. 

 

Der er mange dilemmaer Der skrives meget defensiv dokumentation, fx hvis en borger med demens 

ikke vil i bad. Så er medarbejderen nødt til at skrive/dokumentere hvorfor.  

 

Frit valg er meget tidskrævende, fx i forbindelse med udbud. Borgerne skal beskrives nøje.  

 

Jens mente, at klageretten (borgerens ret til at klage) er årsag til m eget dokumentation. 

Medarbejderne vil gardere sig. 

 

Jens spurgte, om ventelisten er styret af økonomi. Kvalitetsstandarder er sat efter nogle økonomiske 

rammer, som kommunalbestyrelsen fastlægger. Visitation til plejehjem sker efter kriterier fastlagt af 

kommunen, og økonomien er med til at fastsætte rammerne. 

 

Der er stor forskel på de forskellige kommuner. Det er menneskeskabt, det kan laves om igen. 

 

Næste faser er at påvirke de arbejdsfora, Danske Ældreråd sidder i. 

 

 

6. Evaluering af Seniorrådets dialogmøde med Byrådet den 2. marts 2022 

Seniorrådets næste skridt. 

   

             Rykkes til lukket punkt. 

 

 

7. Drøftelse af dagsorden til Seniorrådets dialogmøde med Ældre og Sundhed 

Hvad skal Seniorrådet forberede. 

 

             Judith pegede på budget. Der er kommet et nyt udvalg med en positiv udvalgsformand.  

             Demografiregulering og generelt løft af området. 

 

             Hans mente, at der skal fokuseres på, at ældreområdet har brug for penge. 

 

             Jens sagde, at Seniorrådet er kommet sent i gang ift. budgetåret. Det er ikke helt rigtigt, da  

             budgetforslag til 2023 stadig er under udarbejdelse. 

 

             Inge pegede på Den hollandske Model, private plejehjem, frikommune og selvstyrende teams. 

 

             Hans spurgte, om man kan tænke sig, at Seniorrådet laver en arbejdsgruppe med Ældre-sund- 

             hedsudvalget om  

- planlægning og involvering i processen om forsøg med selvstyrende teams og decentral ledelse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 3 af 4 

             Judith sagde, at Seniorrådet skal se på Værløse hjemmepleje. Der har de gjort det før  

             kommunesammenlægningen. En arbejdsgruppe er en god metode. 

 

             Demografi – hvis Furesø ønsker frikommunestatus under de kommende regler, hvilke områder skal  

             der startes med. Her mener Seniorråder, at ældre- og sundhedsområdet er oplagt. Selvstyrende teams,  

             friplejehjem og forebyggelse 

 

             På en række parametre ligger ældreomsorgen i Furesø under landsgennemsnittet. 

 

             Hans oplyste, at Widex har indsendt en rammeansøgning for et friplejehjem. Ingen boliger. Inge er  

             enig i det med friplejehjem.  

  

             Birte pegede på velfærdsteknologi.  I Allerød har de meget mere, bl.a. bevægelsescensorer og  

             plejestole. 

 

             Helge sagde, at det ikke skal drøftes nu, men at nogle kommuner har ansat en geriatrisk 

             sygeplejerske. 

 

             Hans samlede op på drøftelsen. Punkter til dialogmødet: Selvstyrende teams, frikommune,  

             demografiregulering, obs. på plejetyngden i hjemmeplejen og på plejehjemmene, friplejehjem, større  

             valgfrihed hvis muligt ud fra lovgivningen. Derudover skal der budgetlægges efter 

             plejekompleksitet pr. plejeboligplads. Endelig skal vi se på mobilitet, trafik - boliganalysen. 

 

             Hans og Judith laver et oplæg til dagsorden og sender rundt. Kort, klart og faktuelt. 

 

8. Planlægning af Seniorrådets arbejde i resten af foråret 2022 

Kompetencer på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Marianne laver et oplæg. 

Evaluering af dialogmødet med udvalget 

Evaluering af repræsentantskabsmødet og ældrepolitisk konference 

  

 

9. Høringssvar 

Seniorrådet afgiver ikke høringssvar. 

 

 

10. Kommende punkter  

Orientering v. Annelia 

             Karin Aasbjerg (leder af Genoptræningscentret) deltager på mødet i april 

             Lise Bligaard (forstander på Ryetbo) deltager på mødet i maj 

             Budgetforslag – løbende 

Trafikanalyse 

De punkter, der er på dagsordenen til dialogmødet med udvalget. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 4 af 4 

11.  Seniorrådets økonomi  

 Karina sender regnskaber til Birte, der lægger et budget. 

 

12.  Synlighed 

Birte roste Judith for indlæg i lokalavisen. Judith sagde, at der er en grænse for, hvor ofte de vil 

udgive Seniorrådets indlæg. Rådet skal prioritere, hvad det kommer med. Også stor ros til Solveig 

for høringssvaret vedr. byggeriet ved Frederiksborgvej og Farum Bytorv. 

Resten af drøftelserne blev flyttet til det lukkede punkt. 

 

 

13.  Eventuelt  

Det står allerede i Seniorrådets vedtægter, at der kan indkaldes en suppleant, hvis et medlem er 

fraværende i en længerevarende periode. 

 

 

14.  Lukket punkt  

 

 

15.  Udstedelse af adgangskort til Rådhuset  

 Mulighed for at få udstedt et adgangskort til Rådhuset. 

 

 


