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  MEDLEMMER/DELTAGERE FUNKTION: 

Tid: Mandag d. 13.05.2019 kl. 8.00.   
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Dato: 

 
Dagsorden udsendt 06.05.2019 
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1.- suppleant 

Afbud: Bjarne Larsen og Per Veise 
 

 

 ØVRIGE DELTAGERE: 
 Vicky Holst Rasmussen  Kun punkt 1. Formand, Social- og Sundhedsudvalget 
 
 

Lisa Riiser 
Rikke Terslev Bengtsson 

                
                  

Kun punkt 1. 
Kun punkt 1 

Leder af plejeboliger 
Afdelingsleder, Den Sundhedsfaglige 
Myndighed 

 Tina Wils  Kun punkt 1 Centerchef CSO og  
Lars Østergaard Centerchef MSS 

 

 

 

1. Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Rikke Terslev Bengtsson og Lisa Riiser. Centerchef 
Tina Wils deltager også i punktet. 
Præsentation af centerchef Tina Wils - og Lars Østergaard. 
Orientering om venteliste.  
Skrivelse fra Egedal Kommune til Ældre Sagen i Stenløse om ansættelse af trivselsguide.(1) 
Orientering om, at Ølstykke Svømmehal ikke længere er ledig fredag eftermiddag/SR ansøgning af 
11. marts om tilskud til idrætsaktivitet i svømmehallen. (2) 
Ny bekendtgørelse og vejledning slår fast, at kommuner ikke må opkræve egenbetaling for kost, 
hvis man er henvist til ophold på en akutplads efter Sundhedslovens regler – hvad gør Egedal 
kommune?(3) 
Evaluering af forsøg med ansættelse af unge mennesker på plejecenter i Horsens.(4) 

Bilag: (1): Mail Bjarne 01.05. (2): Mal Bjarne 30.04. (3): Mail Bjarne 10.04. (4): Mail Bjarne 25.04. 
Ref.: Seniorrådet bød de to nye Centerchefer velkommen til det kommende arbejde, og markerede, at vi 

fortsat er indstillet på, at det bliver et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Seniorrådsmødernes 1. time er 
et af redskaberne hertil. Her kan vi “uformelt” udveksle synspunkter, og her kan vi afklare 
tvivlsspørgsmål. Efter en kort gensidig præsentationsrunde fortsatte vi drøftelserne efter 
dagsordenen.  
Ventelistegarantien overholdes fortsat. Kommunens skrivelse til Ældre Sagens lokalafdelinger om 
opbakning til ansøgning om midler til ansættelse af en trivselsguide er modtaget positivt af alle 3 
lokalafdelinger. 
Problemet omkring Ølstykke Svømmehal blev drøftet. Tilsyneladende er der både et udestående 
økonomisk problem og et lokalebooking problem. CSO og MSS vil se på sagen. 
Den nye bekendtgørelse om egenbetaling blev vendt. Regelsæt for egenbetaling kommer op på 
næste møde. 
Evalueringen af forsøget i Horsens behandles nu af CSO – sagen op igen på næste møde. 
Seniorrådets ønske om medvirken i plejecenterbyggeriet blev kort drøftet. SR vil ikke blive 
inddraget i projektets følgegruppe. Form./SSU, CSO og MMS gav imidlertid tilsagn om at finde en 
model inddragelse af Seniorrådet i hele processen. 

 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Bilag: Dagsorden udsendt 06.05.2019. 
Ref.: Godkendt 



 

 

3. Godkendelse af referat af møde nr. 4/2019 
Bilag: Referat udsendt 08.04.2019. 
Ref.: Godkendt 
 

 

4. Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer 
Skrivelse fra Egedal Kommune til Ældre Sagen i Stenløse om ansættelse af trivselsguide. (1) 
Invitation til Porsebakkens 50 års fødselsdag. (2) 
Invitation til Fælles Workshop - der udarbejdes en proces, hvor Ensomhed drøftes i et samspil 
mellem SSU, SR og relevante ledere og medarbejdere fra CSO/CMS. 12. juni kl. 17 – 19. (3) 

Bilag: (1): Mail Bjarne 01.05. (2): Mail Lisa Riiser 03.05. (3): Mail Tine Guldfeldt 11.04. 
Ref.: 
 
 
 
 

Seniorrådet tager mod Porsebakkens invitation. Per H. sørger for køb og overdragelse af gave fra 
Seniorrådet. SR fastsatte beløbsstørrelse. 
Hele Seniorrådet deltager i “Ensomheds arbejdet” den 12. Juni 2019. 
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5. Hørings- og orienteringssager 
Orienteringssag: Årsredegørelse – Magtanvendelse 2018. Som et led i organisationens konstante 
fokus på magtanvendelse forelægges en årlig orientering, der redegør for antallet af 
magtanvendelser på voksenområdet. 
 
Høringssager: 

1. Visionsprogram for nyt plejecenter. På baggrund af politisk beslutning august 2018 om 
”Optimering af plejeboliger til ældre og borgere med handicap og sindslidelse” skal 
visionsprogram for nyt plejecenter besluttes. 

2. Handleplaner for Værdighedspolitikken. På baggrund af den udarbejdede handleplan skal 
det besluttes, om Administrationen skal arbejde videre med at realisere de foreslåede 
indsatser til implementering af Værdighedspolitikken. 

3. Voksenelevløn. På baggrund af rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet 
skal det besluttes, om der kan udbetales voksenelevløn til flere social- og 
sundhedshjælpere og assistentelever over 25 år end Trepartsaftalen tilsiger.  

Bilag: Bilag til alle punkter udsendes af Per samtidig med dagsordenen. Mail Bjarne 06.05. 
Ref.: Årsredegørelsen for Magtanvendelse 2018 gav anledning til påskønnelse af den faldende tendens 

på området. Udkastet til høringssvar blev godkendt. Sendt 13/5 2019. 
De tre høringssager - og tilhørende forslag til høringssvar - blev drøftet, og seniorrådet besluttede 
med få justeringer at ophøje udkastene til høringssvar. Sendt 13/5 2019. 

 

6. Evalueringer: 
1. Møde 8. april på Rådhuset om visions- og byggeprogram – nyt plejecenter. Mødet blev 

introduceret med ”Her fortæller vi om processen og tidsplanen for byggeriet”. Hvordan 
oplevede SR værdien af dette møde? Hvordan oplevede SR starten på at blive inddraget i 
processen? 

2. Evaluering og opfølgning af besøg på plejecenter i Slagelse d. 10. april. Besøget indgik i en 
besøgsplan vedrørende det kommende nye plejecenter i Egedal Kommune. 

Bilag: Til punkt 2: To sider nøgletal ”Udgifter til ældre pr. 67+ -årig for Region Hovedstaden og Region 
Sjælland udsendes af Per samtidigt med dagsordenen.  
 

Ref.: Mødet den 8. april blev opfattet som værdifuldt - en god videreførelse af samarbejde mellem det 
politiske niveau, det administrative niveau og Seniorrådet. Mødets indhold blev dog efter 
Seniorrådets opfattelse alt for detaljeret (se høringssvar). Seniorrådet ser frem til fremtidig 
inddragelse i arbejdet. 
Besøget på plejecentret i Slagelse opfattes som værdifuldt og inspirerende. 

 

7. Forslag om oprettelse af fritidsjob for unge mennesker på Egedal Kommunes plejecentre. 
Drøftelse af, om SR skal ansøge kommunen om, at der ansættes unge. (Inspiration fra Horsens og 
Frederikssund kommuner.)  
 

Bilag: Forslag til ansøgning udsendes af Per samtidigt med dagsordenen. 
Ref.: Seniorrådet finder fortsat forsøget i Horsens spændende, og mener, vi skal følge sagen op, som 

man nu gør i Frederikssund. Seniorrådet foreslår, at Egedal Kommune sætter et sådant arbejde i 



gang. Sendt 13/5 2019. 
 

8. Huskeuge i september, uge 38 2019 
Aktuel status. 

Bilag:  
Ref.: Arbejdet med Huskeugen videreføres - med en række drillerier. Tvivl om enkelt arrangementer må 

afklares – programmet skal være klar til ViPensionister inden 11.juni 2019. 
  
  
9. FN’s internationale ældredag 27.09.2019 

Aktuel status. 
Bilag:  
Ref.: Danske Ældre Råds Årsmøde på Nyborg Strand leverede et spændende indlæg om “Inddragelse 

og Samskabelse” ved prof. Jacob Torsing, RUC. Seniorrådet besluttede bruge dette indlæg, hvis 
prof. kan – og prisen er rimelig. Per H. og Annie m.fl. arbejder videre med dette.  
  

 

10. Orientering fra ViP’s Redaktion 
Bilag:  
Ref.: Deadline for næste møde - og redaktionsmøde - 11. Juni 2019. 
 

 

11. Orientering fra Regionsældreråd 
Bilag:  
Ref.: Møde i RGNH 22. Maj 2029 – Kirsten og Jørgen S. deltager. 

Mødet i Nordgruppen er flyttet til dato, hvor vi ikke kan møde op. 
 

 

12. Orientering fra Bruger- pårørenderåd 
Bilag:  
Ref.: Intet nyt. Alle afventer mødedato for kommende møder 
 

 

Side 3 af 3 
 

 
 
 
 
13. 

 
 
 
 
Kurser og Konferencer 
Herunder evaluering af Danske Ældreråds årsmøde 29. – 30. april. 

Bilag:  
Ref.: Alle var meget tilfredse med det samlede arrangement, der bød på mange spændende indlæg. 

Arrangementet var væsentlig bedre end sidste år. 
 

14. Økonomi, SR-budget 2019 
Bilag: Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi 
Ref.: Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

 

 

 
 Mødet sluttede kl.: 10.45 Referent: E.b.e. Jørgen Storm   
 

 
Næste ordinære møde afholdes 06.06.2019 på Rådhuset i mødelokale M1.14.  
  



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 
 

 

Egedal den 13.05.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. 
 
 
Årsredegørelse – Magtanvendelse 2018 - orientering    
  

Acadresag nr. 18/4002 

 
 
 
 
Seniorrådet har på sit møde d. 13.05.2019 gjort sig bekendt med ovennævnte sag med tilhørende 
redegørelse. 
 
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning og påskønner den faldende tendens på området. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
 
 
Jørgen Storm 
Næstformand 
 
 
  



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 
 

Egedal den 13.05.2019.  
Til Social- og Sundhedsudvalget / Byrådet 
 
Høringssvar                 Acadresag nr. 18/19531 
 
Visionsprogram for nyt plejecenter med 78 boliger – beslutning. 
 
Seniorrådet har på sit møde d. 13.05.2019 drøftet ovennævnte visionsprogram for nyt plejecenter med 
følgende bemærkninger: 
 

Indledningsvis må Seniorrådet tage til efterretning, at de forventninger til, hvad der forud var blevet stillet os 
i udsigt af borgmester og Social- og Sundhedsudvalget med hensyn til inddragelse i selve processen fra 
begyndelsen af opføring af et ny plejecenter ikke efter Seniorrådets opfattelse er sket. 
 

Seniorrådets første inddragelse i processen om et nyt plejecenter. På det afholdte møde på Egedal 
Rådhus den 8. april 2019 - annonceret som: ”vi fortæller om processen og tidsplanen for byggeriet”, var 
indholdet og forløbet ikke som Seniorrådet forventede det. Det planlagte gruppe-arbejde kom omkring 
mange ligegyldige detaljer, der ingen visioner er i. Seniorrådet kan ikke se det logiske i at drøfte, om der 
skal være armlæn på bænkene i parken (hvilken park), om der skal være pendler eller spots i loftet med 
varmt lys, privat sengetøj i farver mv.  
 

Bemærkninger til det udsendte visionsprogram 
Seniorrådet vil godt henlede opmærksom på, at i de tre kommuner, hvor plejecentre er blevet besøgt forud 
for visionsprocessen er udgifterne til ældre over 67 år væsentlig højere end i Egedal Kommune – fra 21% til 
39% højere og omsat i nutidskroner fra ca. 61 mill.kr. til ca. 112 mill.kr. højere end de udgifter, som Egedal 
kommune har til ældre over 67 år. (Med henvisning til bilag 1.). 
Hermed gør Seniorrådet endnu engang opmærksom på Egedal Kommunes lave udgifter til ældre. 
 

Udgangspunktet er et plejehjemsbyggeri i mindst to etager (flere plan). Under ”Overordnet bygge-program” 
under spisekøkken og opholdsrum er der anført 8 spisekøkken og 8 opholdsrum (2 på hver etage). Det 
indikerer en bygning i 4 etager. I den forbindelse mangler Seniorrådet en redegø-relse og beskrivelse for, 
hvorledes demente personer (med deres pårørende) vil blive integreret i et etagebyggeri og samtidig bo i 
en form for ”bofællesskab” med almindelige plejehjemsbeboere. Der er lagt vægt på, at demente kan 
komme ud i et udemiljø. Hvordan vil dette komme til at foregå, bl.a. for demente fra 2 etage og opefter. 
(Med henvisning til bilag 2 og 3.).  
At undgå lange gange og kort afstand til fællesophold er et godt princip. Dette princip bør også anvendes 
ved P-pladser, samt handicappladser. Èn handicapplads anser Seniorrådet for lidt. Der bør mindst 
etableres 3 – 4 pladser nær ved indgangspartiet. Vi forudsætter endvidere, at det nye plejecenter opfylder 
de gældende tilgængelighedsregler, og at og centret er ganske handicapvenligt. 
 

Seniorrådet ønsker at udearealet gøres så stort som muligt og som beskrevet: ”Plejecenterets udearealer 
skal være trygge og sikre for beboerne og samtidig stimulere sanserne med en variation af planter, 
blomster, træer i et haveanlæg, som bindes sammen af et oplevelsesrigt stiforløb og hvor årstidernes 
skiften kan opleves. Kontakt til naturen har ifølge forskning positiv indvirkning på beboerne”. Dette er en 
mangel ved det nærliggende Egeparken. 
 
Økonomi og husleje 
”Der er foretaget en økonomisk beregning af, om det er muligt for en pensionist at afholde de månedlige 
udgifter, når der anvendes budget 2020. Der er taget udgangspunkt i en statslig pension 2019 og kan derfor 
variere fra den enkelte borger, hvis denne har en opsparing”. Det vurderes, at alle typer af pensionister har 
et højere rådighedsbeløb end det politisk fastlagte niveau, når der tages udgangspunkt i budgetforslag 
angivet i 2020 niveau”. Seniorrådet ønsker en konkret beregning fremlagt, der anskueliggør huslejen pr. 
måned mv. 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
Jørgen Storm 
Næstformand 
  



 

 

 

Analyse af ældreudgifter, bilag til Visionsprogram 

 

 
  



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE  

  

  

Egedal den 13.05.2019.   
  

  
Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.  
  
  
Høringssvar vedr. Handleplaner for Værdighedspolitikken - beslutning  

Acadresag nr. 19/7854  

  
  
Seniorrådet har på sit møde d. 13.05.2019 drøftet ovennævnte sag.  
  
Seniorrådet besluttede at anbefale administrationens indstilling med følgende bemærkninger:  
  
Generelt er Seniorrådet af den opfattelse, at processen er for langstrakt. Politikken blev vedtaget i 
slutningen af 2018, og først nu efter 4 måneder foreligger der et sæt handleplaner på området, der skal 
behandles og besluttes. Herefter går der en rum tid, inden de forskellige handleplaner kommer til 
udførelse.   
  
Selvbestemmelse  
Ad 1.: Opfølgning og evaluering bør udføres senest i  2020 af medarbejdere i hjemmeplejen og på 
kommunens plejecentre. Evalueringen bør forelægges Seniorrådet, inden den går til politisk behandling.  
  
Livskvalitet  
Ad 3.: Bekæmpelse af ensomhed. Temaet bør være beskrevet og besluttet inden udgangen af 2019, 
således at implementering kan iværksættes primo 2020.  
  
En værdig død  
Ad 5.: Er den palliative sygeplejerske startet op i januar 2019? Seniorrådet ønsker evaluering af opgaven 
sidst på året 2019. Denne evaluering bør forelægges Seniorrådet, inden den går til politisk behandling.  
  
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen  
Ad 8, 9, 10 og 11.: Seniorrådet ønsker en evaluering på et Seniorrådsmøde primo 2020 af kvalitet, 
tværfaglighed og sammenhæng i plejen – med angivelse af opnåede resultater.  
  
Frivillighed  
Ad 13.: Strategi for frivillighed bør fremskyndes til vedtagelse i 2019. Seniorrådet bør høres.  
  
  
Med venlig hilsen  
  
På Seniorrådets vegne  
 

Jørgen Storm  
Næstformand  

  

 
  



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 
 

 

Egedal den 13.05.2019.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet. 
 
 
Høringssvar vedr. Voksenelevløn - beslutning      

Acadresag nr. 19/4045 

 
 
 
 
Seniorrådet har på sit møde d. 13.05.2019 drøftet ovennævnte sag. 
 
Seniorrådet kan tilslutte sig administrationens indstilling med følgende bemærkninger: 
 
Seniorrådet lægger stor vægt på at sikre en tilstrækkelig og god kvalitet i ældre- og sundheds-plejen i 
Egedal kommune. Det kræver vel uddannede medarbejdere, og derfor er det også vigtigt at understøtte 
rammerne for at uddanne flere elever i en tid, hvor det er svært at få personale og fastholde personalet. I de 
kommende år kommer der flere ældre borgere. Det er således nødven-digt, at personaleressourcen er til 
stede og passer til antallet af ældre borgere i kommunen. 
Det er med til at give ”SUND EGEDAL” – også for medarbejderne. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
På Seniorrådets vegne 
 
Jørgen Storm 
Næstormand 
 
 
  



SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE 
 

 

Egedal den 13.05.2019.  
 
 
 
  
 
Til Social- og Sundhedsudvalget 
 
 
 
 
 
Forslag fra Egedal Seniorråd 
 
Oprettelse af fritidsjob for unge mennesker på Egedal kommunes plejecentre 
 
 
 
Seniorrådet har på sit møde d. 13.05.2019 drøftet ovennævnte sag og anbefaler nedennævnte overfor 
Social- og Sundhedsudvalget. 
 
På baggrund af den modtagne rapport fra sidste efterår fra Horsens kommune og den netop modtagne 
evalueringsrapport forslår Seniorrådet, at der oprettes fritidsjob for et passende antal unge mennesker på 
udvalgte plejecentre i kommunen. 
 
Endvidere henvises til nabokommunen Frederikssund, der påtænker en lignede iværksættelse, og hvor der 
allerede har været kontakt til FOA, der blandt andet forholder sig til arbejdsvilkår og lønforhold, som Egedal 
kommune formodentlig også kan drage nytte af. 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
På Seniorrådets vegne 
 
 
Jørgen Storm 
Næstormand 
 
 
 
 


