
Seniorrådet, 
Egedal Kommune
  

Referat af ”mail-beslutninger”   
 Mandag d. 30.11.2020. 

Dok:/ 
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  MEDLEMMER/DELTAGERE FUNKTION: 

Tid: Mandag d. 30.11.2020. Bjarne Larsen Formand 
Sted: Mail Jørgen Storm Næstformand 
 Per Veise Sekretær 
 Annie Havnsø Thomasen Kasserer 

 Hanne Blankensteiner  
 Kirsten Daugaard  
 Ole Lind Larsen  
 Per Husted Sørensen  
 
Dato: 

 
30.11.2020 

Susanne Kongsaa 
Jørgen Lange 

 
1.- suppleant 

Afbud: Ingen 
 

 

NB: Da Seniorrådsmødet 30.11.2020 er aflyst på grund af Coronasituationen har Seniorrådet 
behandlet denne dagsorden via mail og er nået frem til følgende beslutninger/referat:  
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Bilag: Dagsorden udsendt 29.11.2020. 
Ref.: Godkendt. 
 

 

2. Godkendelse af referat af møde nr. 5/2020 
Rettelse til punkt 14: Dato for julefrokost 30.11.2020 kl. 12.00. 

Bilag: Referat udsendt 31.08.2020. 
Ref.: Godkendt. (Julefrokosten er efterfølgende blevet aflyst.) 
 

 

3. Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer 
Formanden har gjort indsigelse til Egedal Kommune vedr. beslutning om bofællesskaber, som ikke 
har været sendt i høring i Seniorrådet. 

Bilag: Mail Bjarne 15.11. og 23.11. 
Ref.: Taget til efterretning. 
 

 

4. Orienteringssager 

 Plan for etablering af botilbud. 

 Fremrykning af anlægsprojektet, flytning af Ølstykke Hjemmepleje til opstart i 2021 i 
stedet for 2022, samtidig reduktion af dagtilbud, Hverdagsaktivering. 

Bilag: Mail Bjarne 08.11. 
Ref.: Taget til efterretning 
 

 

 

5. Høringssager 

1. På baggrund af § 18 i Lov om Social Service, skal det besluttes, hvordan det - 
af byrådet - afsatte beløb på 896.000 kr. til frivilligt socialt arbejde, skal 

fordeles i 2021. 

2. Godkendelse af revideret tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp – 
beslutning. 

3. Kvalitetsstandarder for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 
2021 – beslutning. 

4. Sagsbehandlingsfrister for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet 
2021 – beslutning 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bilag: 

 
 

Side 2 af 2. 
 
 
 
 
Mail Bjarne 29.11.2020 
 

Ref.: De endelige udkast til høringssvar, hvori er indarbejdet de indkomne bemærkninger fra SR-
medlemmerne udsendes i selvstændig mail i forlængelse af dette referat. Udtalelse fra Danske 
Ældreråd ”Folketinget styrker Ældrerådet” medsendes som bilag til pkt. 2, Godkendelse af 
tilsynspolitik 

 

 
6. Seniorrådets Årsberetning 2020 

Seniorrådet skal hvert år udarbejde en årsberetning, som skal indsendes til SSU inden d. 20.  
januar 2021. 
SR-medlemmerne bedes senest 2. dec. 2020 indsende forslag til emner, der skal indgå i 
beretningen til formand og sekretær. Et første udkast til årsberetning forventes udsendt i slutningen 
af uge 49. 
Årsberetningen skal godkendes på mødet d. 11.01.2021. 

Bilag:  
Ref.: Taget til efterretning 

 

 

 

 
 Beslutninger truffet via mail. Referent: Per Veise   
 

 
Næste ordinære møde forventes afholdt 11.01.2021 på Rådhuset i mødelokale ??  



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 

 
Egedal den 01.12.2020 

 
Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. 
 
 
 
Høringssvar vedr. Godkendelse af revideret tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk 
hjælp – beslutning                                        Acadresag nr. 20/21338 
 
 
 
Seniorrådet har via mail behandlet ovennævnte sag, da Seniorrådsmødet er aflyst på grund af corona 
situationen. 
 
Seniorrådet besluttede i hovedtræk at anbefale administrationens indstilling.  
1. At den reviderede tilsynspolitik godkendes og 
2. At orientering om leverandør af tilsynet tages til efterretning 
 
Seniorrådet har noteret sig nedennævnte og ønsker samme rettigheder uden unødigt ophold. 
PS: Det samme ønske har Seniorrådet ved alle kommunens tilsynspolitiker… 
”Resultaterne af tilsynene fremlægges samlet for Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt, medmindre 

der er forhold i tilsynene, der kræver hurtigere politisk orientering og/eller handling.” 

 
Seniorrådet anbefaler desuden, at det er et uvildig tilsyn, der foretager opgaven. Det med at kontrollere sig 
selv og også samtidig eksterne leverandører er ikke en god løsning. 
 
I bilaget står der på side 5 under Opfølgning bl.a. følgende: 
”Tilsynsrapporterne forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og offentliggøres herefter på Egedal 
Kommunes hjemmeside.” 
Seniorrådet er af den opfattelse, at alle tilsynsrapporter skal behandles og godkendes. Ikke kun til orientering. 
Det er ikke respekt for opgaven og tilsynet – og slet ikke for den enkelte borger. Det er Social- og 
Sundhedsudvalget, der har det endelige ansvar. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 

 
Egedal den 01.12.2020 

.FORSLAG 
Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. 
 
 
Høringssvar vedr. Godkendelse af revideret tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk 
hjælp – beslutning                                        Acadresag nr. 20/21338 
 
 
Seniorrådet har via mail behandlet ovennævnte sag, da Seniorrådsmødet er aflyst på grund af corona 
situationen. 
 
Seniorrådet besluttede i hovedtræk at anbefale administrationens indstilling.  
1. At den reviderede tilsynspolitik godkendes og 
2. At orientering om leverandør af tilsynet tages til efterretning 
 
Seniorrådet har noteret sig nedennævnte og ønsker samme rettigheder uden unødigt ophold. 
PS: Det samme ønske har Seniorrådet ved alle kommunens tilsynspolitiker… 
”Resultaterne af tilsynene fremlægges samlet for Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt, medmindre 

der er forhold i tilsynene, der kræver hurtigere politisk orientering og/eller handling.” 

 
Seniorrådet anbefaler desuden, at det er et uvildig tilsyn, der foretager opgaven. Det med at kontrollere sig 
selv og også samtidig eksterne leverandører er ikke en god løsning. 
 
I bilaget står der på side 5 under Opfølgning bl.a. følgende: 
”Tilsynsrapporterne forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og offentliggøres herefter på Egedal 
Kommunes hjemmeside.” 
Seniorrådet er af den opfattelse, at alle  tilsynsrapporter skal behandles og godkendes. Ikke kun til orientering. 
Det er ikke respekt for opgaven og tilsynet – og slet ikke for den enkelte borger. Det er Social- og 
Sundhedsudvalget, der har det endelige ansvar. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 
____________________________________________________________ 

 

 
Egedal den 01.12.2020. 

 
 
Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. 
 
 
Høringssvar vedr. Kvalitetsstandarder inden for trænings-, hjælpemiddel, pleje- og Omsorgs-området 
2020.                                                                                                   Acadresag nr. 20/21665 
 
 
Seniorrådet har via mail behandlet ovennævnte sag, da Seniorrådsmødet er aflyst på grund af corona 
situationen. 
 
Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling. 
”1. De samlede kvalitetsstandarder for 2021 inden for trænings-, pleje-, omsorgsog 

hjælpemiddelområdet godkendes 

2. De beskrevne krav til leverandørerne af fritvalgsområdet godkendes” 
 
Seniorrådet har noteret sig nedennævnte, som et vigtigt aspekt i denne corona situation, hvor rengøring 
spiller en vigtig rolle. 
”Ændringer i kvalitetsstandarder for 2021: 

Den tidligere kvalitetsstandard på ”Grundig rengøring” er udgået. Denne kvalitetsstandard 

er i stedet blevet erstattet af en kvalitetsstandard på ”Hovedrengøring” og 

en kvalitetsstandard for ”Særlig rengøring”. 

 Kvalitetsstandarden på ”Hovedrengøring” er en serviceforbedring på baggrund 
af ny principafgørelse (Nr. 31-18, som vedrører LBK nr. 1287 af 28/08 2020), 

hvor det præciseres, at kommunerne skal tilbyde hovedrengøring ved behov. 
 Kvalitetsstandarden ”Særlig rengøring” er målrettet Sociale rengøringer.” 

 
Bilaget – Kvalitetsstandarden på 116 sider er et omfattende dokument, der ikke er gransket i detaljer af 
Seniorrådet på grund af den korte frist til høring via mail. Seniorrådet forudsætter, at dokumentet er det 
samme som sidste år. 
 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 

 
Egedal den 01.12.2020 

 
. 

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. 
 
 
Høringssvar vedr. Sagsbehandlingsfrister for trænings, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet 
2020.                                                                                                                          Acadresag nr. 20/21675. 
 
 
 
Seniorrådet har via mail behandlet ovennævnte sag, da Seniorrådsmødet er aflyst på grund af corona 
situationen. 
. 
Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling og noterer sig, at der ingen ændringer er i 
sagsbehandlingsfrister på områderne fra 2020 til 2021 
 
I sagsbehandlingen er bl.a. anført: 
”Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet. Det er sjældent, at en sag ikke 

er behandlet før sagsbehandlingsfristens udløb. 

Såfremt sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes, skal borgeren skriftligt have besked herom, samt 

have oplyst, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.” 

 
Område: 
”Praktisk hjælp og Aflastende hjælp i hjemmet/afløsning af ægtefælde eller nære pårørende på 30 
arbejdsdage i 2021.” 
Seniorrådet er af den opfattelse, at 30 arbejdsdage er længe at vente på praktisk- og aflastende hjælp, hvis 
det er noget, der har indflydelse på ens nære hverdag og på aflastning af pårørende. 
Seniorrådet går ud fra, at der handles hurtigt i akutte situationer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
 
Bjarne Larsen 
Formand 
 


