
                           7. april 2021, 

R e f e r a t  

Seniorrådet møde onsdag den 3. marts 2021 kl 13-17, via web. 
Hans Bækvang deltog kl. 13.30 – 14.00. 

Til stede: Jonna Farbmacher, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, 
Lisbeth E. Knudsen (med lyd fra 14.30), Anette Lewinsky, Jørgen Simonsen, 
Toni Strande, Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard. 
Afbud: Ingen 
  
1. Valg af Referent(er): Lisbeth og Grethe med hjælp af lydfil transcriberet 

2. Godkendelse af dagsordenen: Finn Kamper-Jørgensen ønskede følgende 
punkt på dagsordenen: Tilføjelse til forretningsordenen om Seniorrådets 
offentlige udtalelser.  Medtages som punkt 19.  

3. Godkendelse af referat: Godkendt 

4. Besøg af Hans Bækvang 
Hans Bækvang redegjorde for den aktuelle coronasituation i kommunen med 
mange smittede i Nivå og Kokkedal. Kommunen har iværksat forskellige 
initiativer i områderne med omdeling af plakater mm, hvor kommunen 
opfordrer til at blive testet og selvfølgelig overholde restriktioner og 
retningslinjer. Testcenter i Egedalsvænge i Kokkedal med åben til 20 alle ugens 
dage. Det er kviktest. Vaccinationer kører med tilbud om hjælp til transport fra 
kommunen. Situationen opdateres løbende. 
4.1 Hjemmepleje - høring om kravspecifikation for udbud af 
hjemmeplejeydelser Kommunen er forpligtet til at udbyde større opgaver, og 
ikke at indgå kontrakter længere end fire plus to år. Det har vi kørt ud med de 
nuværende leverandører, der udløber i 2021. I øjeblikket har vi den 
kommunale hjemmepleje. Derudover har vi en privat leverandør og har en 
periode haft 2. Der er en lang række kriterier,  faglige og hvor mange faglærte 
medarbejdere de skal have og vi vurderer de indkomne tilbud ud fra 60 
procent kvalitet og 40 procent økonomi. Det er ikke fordi der er tænkt 
ændringer i kvalitet og der er tænkt i at undgå konkurser. Der gås ikke efter 
billigste pris. Hvis alt går vel skal træde i kraft i oktober måned. Vi har 
forskellige ordninger på de andre områder, blive tilmeldt tøjvaskordningen eller 



en indkøbsordning. Og det skal de i dette firma ikke stå for, og der har vi andre 
leverandører. Vi udbyder heller ikke sygepleje eller natbesøg. Det er stadigvæk 
en kommunal opgave, og de skal heller ikke stille op med madservice. Det vil 
være voldsomt for et firma, hvis de skal gabe over mange forskellige opgaver.  
4.2 Hvilke restriktioner der bliver lempet, f.eks. om vi kan mødes flere end 
f.eks. 5 personer, i foreninger el.lign. Der er ikke lempet nogen steder, hverken 
forsamlings forbud eller skoler eller plejecentre. Vi har ikke besøgsforbud på 
nogen plejecentre mere, men vi har stadigvæk besøgsrestriktioner, så besøg 
skal foregå inde i beboernes bolig eller besøgsrum eller  udendørs. 
4.3 Hvad sker der med bussen til Skovgården Hans Bækvang mente det er 
politisk besluttet, at det bliver der ikke. Der opfordres til Flextrafik. Manglende 
skiltning i området er hørt og anerkendelse af SR indsats i forhold til det. 
4.4 Hvad er status for genoptræning og for selvtræning - og hvilke planer 
opererer man med for disse områder Genoptræning er jo faktisk genoptaget i 
fuldt omfang, så det kan være, at det foregår i lidt andre rammer. Men alle de 
borgere, der har brug for genoptræning, de får. Selvtræning kommer først i 
spil i det øjeblik at besøgsrestriktionerne på plejecentrene ophører. GLAD er 
genoptaget for gigt-plagede 

4.5 Rengøring er ikke længere pauseret. Pulje til hovedrengøring ønskes 
oplyst. 

5. Interne og Eksterne informationer- særskilte punkter 

6. Valg til Seniorrådet November 2021  
6.1 Kalender, der tager højde for SRs ønske om først at starte med 
annoncering efter sommerferien, er fremsendt. Valginformationsmøde den 
16.8 hvor SR skal forberede oplæg. Finn fremsender oplæg fra sidste gang. 
Ønske om mere plads til indlæg fra kandidater på kommunens hjemmeside ud 
over de 64 ord og 452 bogstaver.  

6.2 Niels og Jørgen fremlagde et projektforslag fra firmaet Vækst & Video ved 
Nanna Fock sammen med en prøve video.  

Projektforslag blev vedtage. SR fremstiller tre videoer i foråret med Vækst & 
Video med målet, at opnå en stemmeprocent på 60 til valget af det ny 
Seniorråd.  

SR nedsætter en gruppe på tre medlemmer, der i samarbejde med Vækste & 
Video vælger tre emner til videoer. Derefter vælger gruppen, det medlem der 
sammen med Nanna Fock skal stå for fremstillingen af hver enkelt video. 

Prøvevideoen viste klart, hvordan man på to minutter kan præsentere et 
budskab for vælgerne. Seniorrådet mente ikke, at prøvevideoen opfyldte målet 



med at højne kendskabet til Seniorrådet. Derfor besluttede man ikke at bruge  
den. 

De tre videoer skal præsenteres for vælgerne inden den 15. juni. 

7. Aktuelle sager 
Gadebelysning: Efter mange måneder med omfattende arbejder fungerer 
kommunens gadebelysning nu normalt. Samtidig opfordres borgerne til at 
melde eventuelle fejl via appen Dit gadelys 

8. Kommunens Budget 2022 – vigtigt vi kommer med i forhandlinger. SR 
beder om foretræde for økonomiudvalget om forebyggelse af ulykker. 

9. Social-og Sundhedsgruppen – behandlet under Bækvangs besøg 

10.Teknikgruppen –stadig problem med affaldsspande- tages op med Bækvang 
på næste møde. Svært at transportere sig til vaccination. 

11.Boliggruppen -intet nyt 

12.Kulturgruppen – Læserbrev med støtte til stier 

13.IT- og Kommunikationsgruppen – intet nyt 

14.Seniorrådets økonomi – regnskab godkendt og der er udbetalt til i år. Rod i 
regnskab med udfordring om hvornår AM og ATP bidrag betales. Niels beder 
om lov til ændring i tegningsretten. SR beder om foretræde for 
økonomiudvalg om forebyggelse af ulykker. 

15.Konferencer, kurser og møder 
Danske Ældreråd – repræsentantskabsmøde 10. maj med deltagelse fra 
formand og næstformand fra SR. Finn Kamper-Jørgensen deltager som 
afgående bestyrelsesmedlem på Danske Ældreråds regning 
KL seminar 23.3 om nye sundhedsregler med deltagelse af Finn, Anette og 
Niels 

Nordgruppen. Ingen møder foreløbig 

16.Forebyggelsesrådet 
Status. 

16.1Der er kun 2 møder tilbage i Forebyggelserådet for Ældrebefolkningen i 
det nuværende Seniorråds valgperiode.  
16.2Temaerne har været: 1. Ældrebefolkningens sundhedsprofil (orientering og 
drøftelse) - 2. Fysisk aktivitet (handlingsplan) - 3. 5-årig gigt-handlingsplan - 



4.Mental sundhed (anbefalinger) - 5. Lighed i sundhed (anbefalinger) - 6. Mad 
og ernæring (anbefalinger) - 7. Kronisk sygdom (udviklingsplan) - 8. 
Forebyggende hjemmebesøg til ældre (anbefalinger) - 9. Ældre og medicinbrug 
(anbefalinger) - 10. Faldforebyggelse (5-årig handlingsplan) - 11. 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (vurdering og anbefalinger) - 12. 
Overgang til seniorlivet (anbefalinger) - 13. Frivillig indsats (anbefalinger) - 14. 
Etniske minoriteter og forebyggelse (udsat pga corona) - 15. 
Patientforeningernes dialog forum (udsat pga corona) - 16. Corona 
epidemien (løbende orientering) 

17. Den 25. august 2021 arrangerer Ældresagen og Seniorrådet, som i 
tidligere valgår, et fælles politisk vælgermøde i Rådhuskælderen. To 
medlemmer af Seniorrådet sagde nej til at Seniorrådet deltager i dette møde, 
en undlod at stemme og fem 5 medlemmer ønskede Seniorrådets deltagelse. 
Michael Huusom arrangerer. 
  

17.Seniorrådets mødedatoer med deltagelse af HB og enkeltvis Ulla Hardy-
Hansen, Hans Nissen samt Lars Simonsen. 

7. april SR møde 
7. maj SR møde 
5. juni SR møde  
2.august SR møde 
16.august informationsmøde om opstilling til SR 
11. september SR møde 
8.oktober SR møde 
6 november SR møde 
3 december SR møde 

19. Tilføjelse til forretningsordenen om Seniorrådets offentlige udtalelser. 
Forslaget havde følgende ordlyd: 
Seniorrådet er i sine offentlige udtalelser et politisk parti neutralt organ, der i 
temaer og sager ikke offentligt udtaler sig om konkrete og enkeltstående 
politiske partiers eller partimedlemmers synspunkter på temaer eller sager. 
Seniorrådet kan i sine offentlige udtalelser på ældreområdet udtale sig om et 
Byråds eller politisk udvalgs vurderinger og beslutninger. Seniorrådets 
medlemmer kan i øvrigt betegne sig som og agere som private personer i 
overensstemmelse med, hvad de selv ønsker. 
Forslaget bortfaldt efter en afstemning. 

20.Eventuelt 
Dato for borgmesterfrokost skal aftales.


