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 ØVRIGE DELTAGERE: 
 Vicky Holst Rasmussen 

Tina Wils 
 Kun punkt 1 

Kun punkt 1 
Formand, Social- og Sundhedsudvalget 
Centerchef CSO 

 
 

Charlotte Grimstad 
 
 

                
                  

Kun punkt 1 Afdelingsleder for myndigheder 

     
 
 

 

1. Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Tina Wils og Charlotte Grimstad 
Orientering om venteliste. Orientering om det ny fagsystem Cura. Unge fritidsjobbere. 

Bilag: Vedr. fritidsjobbere, mail Bjarne 22.05. 
Ref.: Pladsgarantien overholdes p.t. ikke, da én borger har ventet mere end 2 mdr. på en plads. – Der er 

samtidig 7 ledige pladser. Orientering om ventelisten generelt og om muligheder for at skaffe flere 
pladser. Orientering om antal afslag på plejeboligansøgninger. 
Orientering om Cura – forløber indtil videre planmæssigt, positive oplevelser, 
indkøringsvanskeligheder m.v. Borgerundersøgelse vedr. Cura kommer senere. 
Fritidsjobbere: Der arbejdes videre på sagen, positive holdninger til opgaven, men mange andre 
presserende opgaver lige nu. 
Budget 2022 – intet nyt p.t. Afventer bl.a. forhandlinger mellem stat og kommuner. 
Drøftelse vedr. mulig anvendelse af bygninger til Solkrogen og Engbo efter sommeren 2023. Tages 
op igen senere.  

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Bilag: Dagsorden udsendt 31.05./04.06.2021. 
Ref.: Godkendt. 
 
 

3. Godkendelse af referat af møde nr. 4/2021 
Bilag: Referat udsendt 03.05.2021. 
Ref.: Godkendt. 
 

 

4. Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer 
Forsøgsordning med ledsageordning til synshandicappede over 67 år er nu etableret og forankret i 
Dansk Blindesamfund, der orienterer om ordningen. 

Bilag: Mail Tine G. udsendt med dagsordenen. 
Ref.: Ledsageordningen omtales evt. i ViPensionister. Jørgen S omtalte åbningen af ”Frank Jæger Land” 

18.06. 
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Fremmødevalg til Seniorrådet 16.11.2021 
 

Bilag:  
Ref.: Der er p.t. 13 borgere, der ønsker at være kandidater til valget. Orientering om foto, præsentation 

m.v. 
 

 

6. Hørings- og orienteringssager 
1. Orienteringssag. Årsredegørelse, magtanvendelse 2020. Som et led i organisationens 

løbende fokus på magtanvendelse forelægges en årlig orientering, der redegør for antallet 
af magtanvendelser på voksenområdet. Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til 
efterretning. 

 
2. Orienteringssag. Status på nyt fagsystem Cura. Center for Sundhed og Omsorg tog et 

nyt fagsystem i brug pr. 01.02.2021. Der gives en orientering om status efter 4 måneders 
drift. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 
3. Høringssag. Udarbejdelse af en ny Handicap- og Værdighedspolitik i 2022. På 

baggrund af behovet for en ny Handicap- og Værdighedspolitik, skal det drøftes, hvordan 
den nye politik skal kunne tilvejebringes. Der lægges op til, at de to politikker samtænkes og 
samskrives i forbindelse med, at der udarbejdes en ny Værdighedspolitik i 2022. Arbejdet  
bør igangsættes, når det nye byråd er konstitueret i januar 2022, og tænkes gennemført i 5 
faser med afslutning ultimo 2022. Administrationen indstiller, at procesforslag for en ny 
Handicap- og Værdighedspolitik drøftes. 

4. Høring af udbudsmateriale om vask og leje af linned til plejecentre. Sag modtaget 
03.06.2021 fra CAS, Jura & Udbud. Høring om kommende EU-tilbud om vask og leje af 
linned til plejecentre. Udbuddet foretages i regi af Indkøbsfællesskabet Nordsjælland med 
10 kommuner som deltagere. Baggrunden for samarbejdet mellem de 10 kommuner er, at 
kommunerne tilsammen repræsenterer et stort indkøbspotentiale. Vask- og lejeordningen 
omfatter, afhentning, vask og tørre linned, samt lægge linned sammen, pakke det og levere 
det på plejecentrets adresse. Aftalen er 5-årig med mulighed for ét års forlængelse. 
Seniorrådet skal afgive høringssvar senest 18.06.2021  
 

Bilag: Bilag til pkt. 1 – 3 udsendes af Per V til SR-medlemmerne i forbindelse med udsendelse af 
dagsordenen. Supplerende bilag/nyt udkast til høringssvar til pkt. 3 udsendt 04.06. af Bjarne. Bilag 
til pkt. 4 udsendt via mails 03.06. og 04.06. af Bjarne 

Ref.: Ad 1: Taget til efterretning. 
Ad 2: Taget til efterretning. 
Ad 3: Forslag til høringssvar blev godkendt. 
Ad 4: Forslag til høringssvar blev godkendt. 
Høringssvarene udsendes med referatet. 

 
7. 

 
Evaluering af fællesmøde SSU/SR 05.05.2021 
Drøftelse med henvisning til det udsendte referat og læserbreve. 

Bilag: Referat udsendt af Tine G. 20.05. 
Ref.: Godt møde med god dialog. 
 
 

8. FN-dag, 01.10.2021 
Orientering fra arbejdsgruppen, Annie, Per H. og Jørgen L. 

Bilag:  
Ref.: Program for dagen er på plads, trykkes i ViPensionister aug-udgaven. 
 

9. Bofællesskaber. Fremtidens boliger for ældre i Egedal Kommune. 
v. Jørgen S. 

Bilag: Mail Jørgen S. 06.05. Mails Bjarne, 06.05., 07.05. og 08.05. 
Ref.: Kirsten og Per H blev valgt som tovholdere på opgaven: ”At holde øje med og orientere om nye 

initiativer på området.” Del af planen om opfølgning på Seniorrådets Handleplan. Sættes på SR-
dagsordenen, når der er nyt. 
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ViPensionister  
Blad nr. 2/2021 udsendes ca. 1. aug. til alle 60+ -årige. 
Blad nr. 3/2021 udsendes senest 1. nov. til alle 60+ -årige indeholdende bl.a. kandidatliste til SR-
valget d. 16. nov. 
Redaktionsmøde afholdt 25.05. Augustnummeret bliver på 28 sider bl.a. med omtale af SR-valget.  
Drøftelse af evt. navneændring til bladet, v. Jørgen S. 

Bilag: Referat af redaktionsmøde udsendt 25.05., Per H 
Ref.: Taget til efterretning. Spørgsmålet om navneændring tages op på SR-mødet i august. 
 

 

11. Orientering fra Regionsældreråd 
Bilag:  
Ref.: Der har ikke været afholdt møder. 
 

 
 

12. Orientering fra Bruger- pårørenderåd 
Bilag: Referat af møde på demensområdet 11.05. Mail 17.05. Hanne 
Ref.: Der afholdes møde i Damgårdsparken 21.06. og i Egeparken henholdsvis 10.06., 14.06. og 22.06. 

på de tre etager. 
 

 

 

13. Kurser og Konferencer 
 

Bilag:  
Ref.: DÆ-repræsentskabsmøde 13.06. Jørgen S deltager. 
 
 

14. Økonomi, SR-budget 2021 
Bilag: Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi 
Ref.: Orienteringen blev taget til efterretning. Husk kørselsbilag snarest. 

 

 
15. Øvrigt. 
Bilag:  
Ref.: Intet 

 

 
 Mødet sluttede kl.: 10.05. Referent: Per Veise  
 

 
Næste ordinære møde afholdes 09.08.2021 på Rådhuset i mødelokale M1.14.  



EGEDAL SENIORRÅD 

 
 

Center for Administrativ Service (CAS) 
Ved Jens Henriksen                        Mail: jens.henriksen@egekom.dk 
Jura & Udbud 

 
 
Høringssvar          Sagsnr.:20/23972 
 
Af udbudsmateriele om vask og leje af llinned til plejecentre 
 

Dato: 7. juni 2021 
 

 
Egedal Seniorråd har behandlet udbudsmaterialet om vask og leje af linned til plejecentre, - under meget 
kort tidsfrist - på rådets møde den 7. juni 2021. 
 
Seniorrådet har noteret: ”De tilbudte tekstiler må ikke indeholde allergifremkaldende stoffer lige-som 
knapper og lynlåse skal være nikkelfri. Såfremt der konstateres allergiske reaktioner, er det leverandørens 
ansvar at afhjælpe disse, ved at tilbyde levering af alternative tekstiler” 
 

Vaskepulver og blødgørende midler kan også fremkalde allergi hos ældre personer på plejecentre-ne. Her 
forudsætter Seniorrådet, at det samme ansvar for at afhjælpe dissse, påhviler leverandø-ren, ved at tilbyde 
vask mv. med alternativer, der ikke giver allergier. 
 
Derudover ønskes prisniveauet meget gerne reduceret fra kr. 361,25 per måned i 2021 jf. takst-blad 2021, 
som Seniorrådet anser for relativt højt. En reduktion i prisniveauet over de sidste 5 år er dog sket. 
I 2017 lå taksten per måned på kr. 392,50 jf. takstblad 2017. 
 
Serniorrådet har endvidere noteret, at tildeling af kontrakten sker efter ”det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud” og efter bedste forhold mellem pris (60%) og kvalitet (20%) samt implemen-tering og service (20%). 
 
For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at Bilag 4.: E-katalog ikke forefindes i det modtag-ne 
udbudsmateriale. 
 
Med disse bemærkninger tages udbudsmaterialet til efterretning. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Egedal Seniorråd 
Bjarne Larsen 
Formand 



 


