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Referat til møde nr. 11 – 2022 
Fredag den 2. december 2022 kl.: 08:30 
Egedal Rådhus, mødelokale M1.15 
 
 

 

Egedal Seniorråd Deltog Administrationen og ÆSU Deltog 
Bjarne Larsen, formand Deltog Birgitte Neergaard-Kofod, formand Deltog 
Kim Røgen, næstformand og 
sekretær 

Deltog Tina Wils, Sundheds- og Omsorgschef Deltog 

Annie Havnsø Thomasen, 
kasserer 

Afbud Charlotte Christine Grimstad, leder af 
Myndighed, Sundhed og Rehabilitering 

Afbud 

Per Husted Sørensen Deltog Susanne Tronier, Leder for hjemmepleje 
og plejecentre 

Deltog  

Inge Kiilerich, redaktør 
ViSeniorer 

Afbud   

Karen Jensen Deltog Ovennævnte deltager i punkt 1.  
Kirsten Daugaard Deltog   
Jørgen Lange Deltog Gæster:   
Michael Krautwald-
Rasmussen 

Deltog   

Frank Friis Pedersen, 1. 
suppleant 

Afbud   

Bo Otterstrøm – til udg. af 
april 23 

Orlov  
Dagsorden udsendt fredag d. 25/11-22 

 

Side 1 af 4. 

1.   Kl.: 08:30 
– 09:30 

Dialog med administrationen og 
formanden for ÆSU-udvalget 

 

Sager 
 

Morgensang: 
a) Kort status på påbud givet til Egedalgruppen (hjemmehjælpen) 
b) Orientering om ventelisten 
c) Fællesmødet mellem ÆSU og Seniorrådet d. 15/11-2022 
d) Madprojektets fremtid – efter administrationens indgriben d. 21/11 
e) Tilbageholdenhed i 2023 på ældreområdet pga. skønnet merforbrug på 75 

mio.kr. på det specialiseret handicapområde. Konsekvens? 
 

Bilag 1 c) Dagsorden udsendt af BJL d. 9/11-2022. Referatet udsendes, når det er 
modtaget. PowerPoints fra Styrelsen udsendes når det er modtaget. 

1 d) Dispositionsforslag til notat til ÆSU Udkast fra forvaltningen 
Se i øvrigt punkt 8.  

Referat a) BDO har været rundt siden, bl.a. Solkrogen, hvor der er en fin 
vurdering. Stort set ingen fejl. Styrelsen, afventes respons endnu.  

b) 1 borger på generelle liste 13 dages ventetid, 15 borgere på specifikke, 
84 dages ventetid, 3 borgere på Vendbo, 57 dages ventetid og 6 ledige 
boliger.  

c) Drøftet, ok information, men vi har forskellige forventninger. 
Fremadrettet skal vi afdække forventningerne til disse møder (og evt. 
andre) for at sikre mest muligt udbytte. 

d) Rådet udtrykte utilfredshed med, at forvaltningen har grebet ind i 
processen uden varsel eller på anden vis forudgående dialog. Projektet 
er nu ”skåret” over før undersøgelserne er gennemført og før der 
forligger solide og valide resultater. Dette er et brud på den aftale 
parterne lavede fra starten af projektet. Rådet er stærkt kritisk i forhold 
til den form for samvirke mellem parterne, herunder en evt. forsættelse 
af projektet. Sagen drøftes yderligere under punkt 8. 

Udkast 5.12.2022/KLR 



Til efterretning 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden udsendt fredag den 25. november 2022 af sekretæren 

 
Bilag Nærværende dagsorden med bilag 
Referat Punkt 4 – tekst vedr. 4 høringsager udleveret og godkendt  

 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde i Seniorrådet 
Sagsfremstilling Referat udsendt af sekretæren den 31/10-22 

 
Bilag Henvisning til det udsendte referat 

 
Referat Godkent 

 
 

4.  Høringssager 
Sagsfremstilling 4 sager er fremsendt til kommentering. Formanden har udsendt oplæg 

til svar herpå. De enkelte punkter drøftes 
 

a) Kvalitetsstandarter inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og 
omsorgsområdet for 2023 – beslutning  

b) Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og 
omsorgsområdet for 2023 – beslutning  

c)  Årlig godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk 
hjælp – beslutning  

d) Konkurrenceudsættelse på madservice – beslutning 
 

Indstilling; 
 
Seniorrådet har behandlet disse fire høringssager på rådets møde den 
2. december 2022. Seniorrådet har noteret, at det så at sige er en 
videreførelse fra 2022 til 2023. Seniorrådet tager de fire høringssager 
til efterretning. 

Bilag De fire bilag er udsendt pr. mail til rådets medlemmer d. 30. november 
2022 

Referat Indstillingen godkendt 
 

5. Orientering fra formanden og eventuel andre medlemmer af rådet 
Sagsfremstilling a) Evaluering af fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og 

Seniorrådet tirsdag den 15. november 2022 på Rådhuset. Punkter: 
Værdighedspolitikken, Tilsyn på plejecentre og hjemmeplejen 

b) Orientering og evaluering af mødet med Søren Trier Høisgaard mv. 
den 15. november. Deltagere Kim Røgen og Bjarne Larsen, samt 
Søren Trier Høisgaard og Susanne Tronier. 

c) Referat og Statusblad fra ViSeniorer – mødet d. 25/10-2022 
 

Bilag 5.a) Dagsorden udsendt af BJL d. 9/11-2022. Referatet udsendes, når 
det er modtaget. 

5.b) NOTAT fra mødet med Søren Trier Høisgaard udsendt m. dagsord. 
5.c) Referat og Statusblad fra ViSeniorer udsendt af Per d. 11/11-22 
 

Referat a) Mødet var fint, god information. God proces vedr. 
værdighedspolitikken. Punkterne gav god viden osv., dog forskellig 
opfattelse hos rådet i forhold til forventningerne til indholdet. Dette 
skal afdækkes fremover. 

b) Orientering om mødet og drøftelse med baggrund i formandens 
notat fra mødet. Nyt møde holdes mellem formand og 



næstformand samt Tina Wils og Søren Trier Højsgaard. 
Orienteringen blev taget til efterretning.  

c) Til efterretning    
 
 

 

6. Bruger- pårørende møde den 31. oktober 2022 på demensområdet 
Sagsfremstilling a) Demensmøde i Solkrogen og Engbo den 31. oktober 2022. Jørgen 

Lange og Kim Røgen deltog og orienterer fra mødet. 
b) Bruger-pårørende møde d. 28/11. Jørgen orienterer. 
 

Bilag 6.a) Referat fra mødet den 31. oktober 2022 udsendt d. 10/11-22 til 
Jørgen og Kim. Udsendes med dagsordenen.  

6.a) Skrivelse fra Steen Dalin (pårørende) udsendt af BJL d. 2/11-2022 
6.b) Dagsorden udsendt af BJL d. 23/11-22. Referat bruger-pårørende-

møde Engbo-Solkrogen d. 28/11-22 eftersendes, når det modtages 
 

Referat Situationen blev drøftet. Seniorrådet er stærkt kritisk over den meget 
sene og mangelfulde inddragelse af borgerne og deres pårørende. Et 
procesforløb, der skønnes at være en væsentlig årsag til den manglen-
de opbakning til tilbud om flytning hos mange af de pårørende. 
Seniorrådet vil forsat observere situationen, men ønsker ikke at foreta-
ge sig yderligere bl.a. på baggrund af de manglende svar og hidtidige 
mangelfulde information og konfronterende kommunikation fra 
kommunens side.   

 
 

7. Seniorrådets årsrapport 2022 – Foreløbigt forslag 
Sagsfremstilling Drøftelse af forslaget. Regnskab 2022 kan først laves i begyndelse af 

2023. Evt. viderebehandling på rådets møde d. 5/1-2023. 
Godkendelse endeligt den 26. januar 2023: inkl. regnskab 2022. 
 

Bilag 7) Forslag til Seniorrådets årsrapport 2022 – uden regnskab 2022; 
samt 
Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal – ældreudgifter 2022 67+ 
årige udsendt med dagsorden. 

 
Referat Punktet tages op igen i januar 2023 

 
 

8.  Karen Jensen Den kommunale madordning – status og fortsættelse af arbejdet 
Sagsfremstilling Status fra madudvalgets møde d. 21/11-22 ved Karen Jensen. 

Foreligger der nogle delresultater / delkonklusioner? Interview-runde? 
Madudvalgets fremtid og formål til drøftelse efter administrationens 
indgriben i madudvalgets arbejde den 21/11-2022 
 

Bilag 8a) Referat fra madudvalgets møde d. 21.11.2022 udsendt med 
dagsorden. 

 
 
 

Referat Jf. bemærkningerne under punkt 1 d. Madudvalget holder møde snarest 
muligt, hvor udvalget drøfter om det giver mening at fortsætte i den 
givne situation. Herunder hvad vi får ud af at forsætte set i lyset af, at 
den nødvendige faglige opbakning skal komme fra forvaltningen med 
bl.a. med begrundelsen: begrænsede ressourcer osv.  

 
 

9.  Udvalget Evaluering af NORDGRUPPENS møde på Amtsgården de 15. november 
Sagsfremstilling Evaluering af NORDGRUPPENS møde ved Jørgen Lange og Michael 

Krautwald-Rasmussen. Egedal kommune var vært. 



 
Bilag 9) Mette Nørgaards slides udsendt af BJL d. 16.11.22 til Seniorrådet 

 
Referat Godt møde. Ros til arrangementet fra de andre deltagere  

 
 

10. Orientering Regionsældreråd – Region Hovedstaden og Nordgruppen 
Sagsfremstilling a) Region Hovedstaden ved Kirsten Daugaard og Inge Kiilerich 

b) Nordgruppen ved Jørgen Lange og Michael Krautwald-Rasmussen 
 

Bilag 10.a) Referat og bilag udsendt af Inge d. 14.11.2022 Hovedstaden. 
10.b) Referat udsendt med dagsorden 
 

Referat Taget til efterretning 
 
 

11. Orientering fra Bruger-/pårørendemøder 
Sagsfremstilling a) Bruger-/pårørendemøde Engbo-Solkrogen (demensboliger) Jørgen 

b) Bruger-/pårørendemøde Egeparken Kirsten 
c) Bruger-/pårørendemøde Porsebakken Inge 
d) Bruger-/pårørendemøde Damgårdsparken Annie 
 

Bilag Referater eftersendes, når de er modtaget af sekretæren 
11.c) To mails fra Inge Kiilerich vedr. Porsebakken udsendt m. dagsord. 

Referat Til efterretning.  
BDO-rapport giver en del planer der skal følges op på. Afventer rapport 

 
 

12. Kurser og konferencer, samt studietur og besøg 
Sagsfremstilling Danske Ældreråd – Dialogmøde med formand og næstformand 

 
Bilag Invitation udsendt af BJL d. 14/11-22. Sted Ballerup d. 31/1-23 kl.9 
Referat Bjarne og Kim deltager 

 
 

13. Økonomi.  Orientering ved kasserer og formand 
Sagsfremstilling Orientering ved kassereren - formanden 
Bilag 13) Seniorrådets tilskud/budget 2023 mail fra Tine Guldfeldt d. 7/11-22 

udsendt med dagsordenen. Udbetaling per kvartal. Budget 2023? 
 

Referat Rådet ønsker, eventuelt at søge om beløb til konsulent, hvis 
madprojektet besluttes fortsat.  
Køresedler sendes ud af formanden til alle. Skal udfyldes nu og 
returneres til kassereren – med kopi til formanden. 
 

 

 

14. Forretningsorden  
Sagsfremstilling Underskrivelse af godkendt forretningsorden. 

Forretningsordenen lægges på Seniorrådets hjemmeside 
 

Bilag Godkendt forretningsorden til underskrivelse  
 

Referat Sekretæren sørger for at kontakte de, som ikke fik skrevet under ved 
vedtagelsen.  
 
 

 
 

15. Øvrigt   (Sager under forberedelse – ”i støbeskeen”) 



Sagsfremstilling a) Hvordan kommer Seniorrådet videre med demensopgaven i Egedal 
Kommune? 
Der henvises til Seniorrådets demensskrivelse til ÆSU og Byrådet – 
den 28. oktober 2022. Seniorrådet opfordrer Ældre- og 
Sundhedsudvalget / Byrådet til at tage et meget undervurderet 
demensområde op til politisk drøftelse og behandling.  

 
b) Danske Ældreråd: Undersøgelse om ældre- og seniorrådenes 

indflydelse, samarbejde med kommunen og synlighed 
 

Bilag 15.a) Den nationale demenshandlingsplan 2025 udsendt af BJL d. 8/11-
22. Forslag til ”den 8. pind” i Værdighedspolitikken udsendt m. 
dagsord. 

15.b) Danske Ældreråds spørgeskema udsendt med dagsordenen 
 

Referat a) Godkendt. Sendes videre til politisk behandling 
b) Husk at udfylde. Deadline omkring 7. december til formanden 

  
Mødet slut Kl.:   12.05                                                   Referent: Kim Røgen 

 
Næste møde Afholdes torsdag den 5. januar 2023 på Rådhuset i mødelokale M 1.2 

 

Alle ønskes en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår, samt en stor tak for indsatsen i 2022 


