Referat af møde nr. 11.
Mandag d. 29.11.2021 kl. 08:00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
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MEDLEMMER/DELTAGERE
Tid:
Mandag d. 29.11.2021 kl. 8.00.
Bjarne Larsen
Sted: Egedal Rådhus, Mødelokale M1.14 Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Hanne Blankensteiner
Kirsten Daugaard
Jørgen Lange
Per Husted Sørensen
Susanne Kongsaa
Dato: Referat udsendt 29.11.2021
Afbud: Annie Havnsø Thomasen
ØVRIGE DELTAGERE:
Vicky Holst Rasmussen
Tina Wils
Charlotte Grimstad

1.
Bilag:
Ref.:

Kun punkt 1
Kun punkt 1
Kun punkt 1

FUNKTION:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Centerchef CSO
Afdelingsleder for myndigheder

Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Tina Wils og Charlotte Grimstad
Orientering om venteliste. Orientering om høringssager jf. punkt 5.
Egedal Kommune overholder fortsat ventelistegarantien. Dialog om introduktion af nyt Seniorråd til
hele ældreområdet. Kort orientering/drøftelse vedr. høringssager i dagsordens punkt 5. Drøftelse
vedr. samarbejdet mellem Egedal Kommune og div. sygehuse, som vi samarbejder med.
Gensidig tak til/fra Administration/Seniorråd/SSU-formand for meget fint, seriøst og åbent
samarbejde gennem hele valgperioden.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udsendt 22.11./24.11.2021.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. /2021
Referat udsendt 01.11.2021.
Godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer
Referat af Workshopproces for handicappede, mail Line Ougaard 08.11. Konkurrence vedr.
Kildedal Nord, Mail Bjarne 12.11. Vedligehold Solkrogen, mail Bjarne 12.11.
Se ovennævnte mails.
Referat af Workshopproces udsendes til nye SR-medlemmer, Bjarne. SR deltager ikke i
konkurrencen vedr. Kildedal Nord. Kort drøftelse vedr. Solkrogen.

Bilag:
Ref.:

5.

Hørings- og orienteringssager
1. Tilskud til frivilligt sociale arbejde §18, 2022.
På baggrund af § 18 i Lov om Social Service, skal det besluttes, hvordan det afsatte beløb på
915.000,- kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde, skal fordeles i 2022.
Administrationen indstiller, at: 1. Den foreslåede tildeling godkendes. 2. Restbeløbet på kr.
37.315 kr. reserveres til brug for frivilligprojekter, der opstår i løbet af 2022, eller 3. Restbeløbet
på 37.315 kr. fordeles til nogle af de indkomne ansøgninger.
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2. Kvalitetsstandarder for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet for 2022.
På baggrund af, at Byrådet, jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp,
rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§83, 83a og 86, minimum en gang årligt
skal godkende, hvilket serviceniveau, der skal være gældende inden for trænings-,
hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet for 2022, fremlægges kvalitetsstandarder for området.
Kompetence til afgørelse Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byråd.
Administrationen indstiller, at: 1. De samlede kvalitetstandarder for 2022 inden for trænings-,
hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet godkendes. 2. De beskrevne krav til leverandørerne
af Fritvalgsområdet godkendes.
3. Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet for
2022.
På baggrund af Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2, skal der hvert år besluttes
sagsbehandlingsfrister på ansøgninger inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og
omsorgsområdet.
Administrationen indstiller, at forslaget om sagsbehandlingsfrister inden for trænings-,
hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet godkendes.
4. Årlig godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp.
På baggrund af Servicelovens §151c, stk. 3 skal tilsynspolitikken for tilbud efter
Servicelovens §83, revideres og godkendes politisk mindst en gang årligt.
Administrationen indstiller, at revidering af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk

hjælp godkendes.
Bilag:
Ref.:

Bilag i form af udkast til høringssvar blev udsendt af Bjarne 25.11.
Ad 1: Udkast godkendt. Ad 2: Udkast godkendt med tilføjelse om ønske om øget tid til rengøring på
15 min. Ad 3: Udkast godkendt. Ad 4. Udkast godkendt. Høringssvar udsendes samtidig med
referatet.

6.

Fremmødevalg 16.11.2021
Evaluering af valget
Mail Bjarne 24.11.2021
I store træk forløb valgdagen tilfredsstillende. SR har 3 forslag til nødvendige ændringer:
1. Opstilling på kandidatliste skal ske efter lodtrækning
2. Kandidatlister med billeder af kandidater skal ophænges på valgstederne
3. Kandidatlisterne skal indeholde oplysninger om kandidaternes respektive bopæl i bydele.
Taget til efterretning.

Bilag:
Ref.:

7.

Bilag:
Ref.:

Seniorrådets årsberetning 2021
Seniorrådet skal hvert år udarbejde en årsplan, der skal fremsendes til Social- og
Sundhedsudvalget inden 20. januar det efterfølgende år. Genoptagelse fra SR-møde nr. 10.
Formel godkendelse skal træffes af nyt Seniorråd
Revideret forslag udsendt 26.11.af Bjarne.
Forslaget blev godkendt, idet et enkelt afsnit udgår. Regnskabet er foreløbigt og kan først afsluttes
ved årets udgang.
Oversendes til formel godkendelse i det ny Seniorråd.
Høringssvar udsendes samtidig med referatet.

8.

Nyt Seniorråd, planlægning af introduktion
Indledende drøftelse. Det ny SR genoptager sagen på sit første møde 10.01.2022.

Bilag:
Ref.:

Forslag udsendt via mail, Bjarne 22.11.
Taget til efterretning.

9.

Orientering fra ViP’s redaktion
Bladet udkom i uge 46 – 1-2 uger for sent i forhold til SR-valget. Orientering om forløbet og om de
efterfølgende forhandlinger om økonomi.
Evaluering af bladet.
Referat af Redaktionsmøde 26.11. udsendt 27.11.
Katastrofal forsinkelse af trykning og udsendelse af bladet. Fejl hos både trykkeri og postvæsen.
Orienteringen taget til efterretning. Bladet blev igen rost for indhold og layout. Nyt redaktionsmøde
17.01.2022 kl. 9.00.

Bilag:
Ref.:
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10.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Regionsældreråd

Møde i Nordgruppen 29.11. Ingen deltagelse fra Egedal. Måske skal ny struktur for dette
samarbejde tages op i nyt SR?

11.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørendemøder

12.

Kurser og Konferencer

Bilag:
Ref.:

Intet.

13.

Bilag:
Ref.:
14.
Bilag:
Ref.:

Hanne deltager 01.12. i møde på Demensområdet. Susanne deltog i uge 47 i møder i Egeparken.
Der afholdes fortsat separate møder på hver af de 3 etager. Susanne refererede fra mødet.
Bjarne retter henvendelse til Forvaltningen vedr. Porsebakken.

Økonomi, SR-budget 2021
Regnskab 2021 kan først godkendes primo januar.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi
Bjarne orienterede om status. Taget til efterretning
Øvrigt.
Intet

Mødet sluttede kl.: 10.55.

Referent: Per Veise

Første ordinære møde i det nyvalgte Seniorråd afholdes 10.01.2022 på Rådhuset i mødelokale ??.

