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 Punkt 1 - 6 

Punkt 1 - 6 
Formand, Social- og Sundhedsudvalget 
Centerchef CSO 

 
 

Søren Trier Høisgaard                           Kun punkt 1 Velfærdsdirektør 

 

1. Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Tina Wils og Søren Trier Høisgaard 
Orientering om venteliste. Opfølgning på fællesmødet mellem SSU og SR den 05.05.2021 
”Hvordan kommer vi ældre i gang igen efter corona-krisen”, herunder det manglende punkt i 
handleforslag: ”Udarbejdelse af strategi for velfærdsteknologi” – træning i hjemmet. 
Budget 2022 + overslagsår. Spørgsmål til budget 2022 til skriftlig besvarelse – forinden budget-
forslag 2022 + overslagsår forelægges og gennemgås for Seniorrådet for ældreområdet. 
Orientering om tilsynsrapport vedr. Plejecenter Solkrogen. – Se også punkt 6.2. 

Bilag: Mail fra Bjarne den 29.07.2021 En del artikler om ”at komme i gang igen” hen over sommeren. 
Mail fra Bjarne den 24.06.2021 Opfølgning på mødet mellem SSU og SR den 05.05.2021 pkt.nr. 7. 
Mail fra Bjarne den 30.07.2021 Telefonsnak 

Ref.: Ventelistegarantien overholdes. Der er afsat midler til ”at komme i gang efter Corona-krisen”: SR vil 
blive inddraget i arbejdet med at beslutte midlernes anvendelse. Borgermøde om budget 2022 
afholdes 02.09. Høringsperiode om budget 30.08. – 10.09. Der afholdes ekstraordinært 
Seniorrådsmøde  06.09. kl. 8.00 om budgettet. Orientering og drøftelse af tilsynsrapport: 
Handleplan er under udarbejdelse og vil blive forelagt SR på dets møde 13.09. og efterfølgende i 
SSU. Taget til efterretning. Se også punkt 6. 

 
1.1. 
 
 
Bilag: 
 
 
 
 
 
Ref.: 
 
2. 

Drøftelse af fremtidig anvendelse af Engbo og Solkrogen (Opstartet den 07.06.2021 i SR) 
Administrationen redegør for den historiske proces. 
På baggrund af redegørelsen en drøftelse af det videre forløb. 
Mail fra Bjarne den 31.07.2021 Engbo og Solkrogen med Byrådets beslutning fra den 29.08.2018 
NOTAT 1. – Byrådsbeslutningen den 29.08.2018 med spørgsmål fra Seniorrådet jf. sagsfrem-
stillingen. 
Mail fra Bjarne den 31.07.2021 vedr. NOTAT 2. – Anvendelsesmuligheder med spørgsmål fra 
Seniorrådet jf. referat fra Seniorrådsmøde den 12.11.2018 
Der henvises til øvrigt udsendt materiale herom. 
Seniorrådet har afsluttet sit arbejde med forslag til fremtidig anvendelse og afventer den videre 
behandling af spørgsmålet – herunder at blive hørt inden beslutningstagen. 
 
Godkendelse af dagsorden 

Bilag: Dagsorden udsendt 02.08./06.08.2021 
Ref.: Godkendt. 
 

 

3. Godkendelse af referat af møde nr. 5/2021 
Bilag: Referat udsendt 07.06.2021. 
Ref.: Godkendt. 
 
 



 
 
 

4. 
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Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer 
Susanne Kongsaa deltager i ansættelsesudvalget ifm. ny plejecenterleder til Egeparken. 
Henvendelser vedr. den ny affaldsordning – primært omkring 3-4 spande mv. 
”Den hemmelige knap” i lyskryds etableret og omtalt i pressen. 

  
Ref.: Taget til efterretning. 
 
5. 
 

 
Fremmødevalg til Seniorrådet 16.11.2021 
Annoncering af orienteringsmøder den 30.08.2021 3 steder i Egedal kommune – iværksat af BJL. 
Valg til Egedal Seniorråd – Pressefotos mv. – udsendt til kandidaterne 
Valg til Egedal Seniorråd – Kandidatlisten mv – udsendt til kandidaterne 
2 af kandidaterne har trukket deres kandidatur tilbage, dvs. der er p.t. 11 kandidater. 

Bilag: Mail fra Bjarne den 27.07.2021 Valg til Egedal Seniorråd – Pressefotos mv. Mail fra Bjarne den 
27.07.2021 Valg til Egedal Seniorråd – Kandidatlisten mv. 

Ref.: Der er nu 12 kandidater til valget. På baggrund af borgerhenvendelse om også at afholde et aften-
orienteringsmøde, blev det besluttet at arrangere et sådant omkring 1. sept. Per H sørger for 
lokale. Når lokalet er kendt aftaler Bjarne med SR-medlemmerne, hvem der skal stå for mødet. 

 

 

6. Hørings- og orienteringssager 
Høringssag. Udarbejdelse af en ny Handicap- og Værdighedspolitik i 2022. Ovennævnte 
behandlet på Seniorrådsmødet den 07.06.2021 med afgivet høringssvar. 
Efter de mange skriverier omkring handicappede i den sidste tid i pressen genoptager Seniorrådet 
en drøftelse igen og revurderer høringssvaret. I og med, at der ikke er sket noget siden 
evalueringen i 2017, og kommunaldirektørens udmelding om, at en tillægsbevilling på 29 mill.kr. er 
på trapperne til handicapområdet, er det Seniorrådets vurdering, at en påtænkt samskrivning af 
Handicap- og Værdighedspolitikken under ingen omstændigheder kan komme på tale.  
Indstilling: En ny selvstændig Handicappolitik er nødvendig og det omgående. Politiken skal løse 
de opgaver og mangler, der er påpeget og erkendt af Egedal kommune. Midlerne ser ud til at være 
på vej til området. Seniorrådet opfordrer Social- og Sundhedsudvalget om at optage et punkt på 
dagsordenen til mødet den 11.08.2021. 

Bilag: Mail fra Bjarne den 31.07.2021 Drøftelse og revurdering af høringssvar ved samskrivning af 
Handicap- og Værdighedspolitikken. Mail fra Bjarne den 30.07.2021Telefonsnak med kommunal-
direktøren. Ny mail fra Bjarne 06.08.2021 vedr. genoptagelse af høringssvar fra 07.06.2021 
 
Orienteringssag. Tilsyn på plejecenter Solkrogen 
På baggrund af tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed orienteres Seniorrådet og Social- og 
Sundhedsudvalget om påbud, der er givet til Plejecenter Solkrogen. 

Bilag: Mail fra Bjarne 06.08.2021 om SSU-dagsordenpunkt med tilhørende bilag, samt mail fra Bjarne 
06.08.2021 med forslag til orienteringssvar.  
 
 

Ref.: Ad Høringssagen: Indstilling og revurdering af høringssvar blev godkendt. SSU anmodes om, at 
punktet ændres fra orienteringssag til beslutningssag på SSU-mødet 11.08. 
Ad Orienteringssagen: Høringssvar godkendt. SSU anmodes om at punktet ændres fra 
orienteringssag til beslutningssag på SSU-mødet 11.08. Kræver konkret handling fra SSU. 

 
7. 

 
Manglende høring af Seniorrådet i forbindelse med udbud i Egedal By af fire parceller 
2E har vundet udbuddet på fire parceller i Egedal By efter udbud. 
I det vindende projekt indgår der bl.a. Seniorboliger mv. I henhold til Styrelsesvedtægtens 
formålsparagraf skal Seniorrådet høres, forinden der træffes endelige beslutninger og jf. §6. stk. 1. 
Det er ikke sket. Det vindende projekt fra 2E er modtaget den 02.07.2021 fra Borgmesteren. 
Indstilling: Drøftelse af det videre forløb, bl.a. eventuel anke til Statsforvaltningen/Ankestyrelsen. 
Borgmesteren har lagt op til et møde desangående med formanden efter sommerferien. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Bilag: 
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Mail fra Bjarne den 02.07.2021  2E har vundet udbuddet på fire parceller i Egedal By efter udbud. 

Ref.: Indstillingen blev godkendt. SR giver formanden mandat til at anke til Statsforvaltningen. Forinden 
afholder formanden møde med borgmesteren onsdag d. 11.08. kl. 11.00 på Egedal Rådhus. 

 

 

 
8. 

 
FN-dag, 01.10.2021 
Orientering fra arbejdsgruppen, Annie, Per H. og Jørgen L. 
Programmet er i ViPensionister nr. 2 – august 2021 – tilmelding mandag den 20.09.2021 fra kl.: 13 

Bilag: Udsendt referat ved Per Husted af møde i udvalget den 29.07.2021 
Ref.: Taget til efterretning. 
 

  
9. ViPensionister  

Blad nr. 2/2021 udsendt ca. 1. aug. til alle 60+ -årige. - SÆRUDGAVE 
Blad nr. 3/2021 udsendes senest 1. nov. til alle 60+ årige indeholdende bl.a. kandidatliste til SR-
valget d. 16. nov. Der afholdes redaktionsmøde 16.08.2021 
Fortsat drøftelse af evt. navneændring til bladet, v. Jørgen S. 

Bilag:  
Ref.: Blad 2/2021 er udkommet. Navnet ”ViPensionister” fastholdes. 

I novemberudgaven, der bl.a. indeholder kandidatlisten til SR-valget d. 16. nov., afsættes 
yderligere 2 sider om valget samt 2 sider om SR-arbejdet i den snart afsluttede valgperiode. 

 

 

10. Orientering fra Regionsældreråd 
Bilag:  
Ref.: Der afholdes møde i Region Nord 06.09. Møde i Region Hovedstaden er ikke fastsat. 
 

 
 
 

11. Orientering fra Bruger- pårørenderåd 
Bilag: Referat af møde i Damgårdsparken 21.06. Mail Annie 24.06.2021 
Ref.: Referater af møder i Porsebakken og Egeparken afholdt før sommerferien er endnu ikke udsendt. 

Tages op på næste møde under punkt 1. 
 

 

 

12. Kurser og Konferencer 
Formand og næstformandsmøde i Ballerup den 07.10.2021. 

Bilag:  
Ref.: Bjarne og Jørgen S deltager 
 
 

13. Økonomi, SR-budget 2021 
Bilag: Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi 
Ref.: Taget til efterretning 

 

 
14. Øvrigt. 

Forslag til kommende møder: 

 Huskeugen 2021 – annoncering i ViPensionister nr. 2 august 2021. Seniorrådet deltager ikke. 

 Opfølgning på ensomhed. Invitere Ida Vanman Jacobsen. Status efter corona-krisen. 

 Opfølgning på sygefravær i ældreplejen, herunder vikarer, ufaglærte medarbejdere i 
ældreplejen mv. 

 Eventuel møde med kommunaldirektør Christine Brochdorf. Christine har tilbudt at komme. 

 Bør vi tage op i ”klassens time” og bede om svar på de høringssager vi giver, hvor der er stillet 
spørgsmål. 

 Forslag: Afslutning på denne valgperiode den 01.12.2021 med SSU 

 Seniorrådets handleplan drøftes 2 gange årligt. 
Bilag:  
  



 
 
 
 
Ref.: 
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Opfølgning på ensomhed: Ida Vanman Jacobsen inviteres til møde 04.10. Bjarne. 
Opfølgning på sygefravær/vikarer/ufaglærte medarbejdere: Tages op 04.10. i punkt 1. Bjarne. 
Møde med kommunaldirektør: Ikke aktuelt p.t. 
Vedr. svar fra SSU/Administrationen på de høringssvar SR afgiver: Tages op i 13.09. punkt 1. 
Bjarne. 
Fælles afslutning på valgperioden SSU/SR foreslås afholdt 01.12. Bjarne. 
Seniorrådets handleplan drøftes 13.09. Jørgen S.  
 
 

 

 
 Mødet sluttede kl.: 12.15. Referent: Per Veise 
 

 
Der planlægges et ekstraordinært møde om budget 2022 d. 06.09.2021 på Rådhuset 
 
Næste ordinære møde afholdes 13.09.2021 på Rådhuset i mødelokale M1.14.  







 
 

 


