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Referat af Seniorrådets møde 11. september 2017 kl. 15:30-18:30
De nye kandidater til Seniorrådsvalget var inviteret til at deltage under punkt 2. Introduktion
til regnskaber på Seniorudvalgets område:
Hanne Emilie Hvidtfeldt Jakobsen
Minna Vadskjær
Otto Jarl
Jørgen Søgaard-Hansen (afbud)
Anny Vestergaard (afbud)
Herle Klifoth (HK), afdelingschef for Træning, Pleje og Sundhed deltog under punkterne 1. og 2.
Ad 1. Valgbestyrelsesmøde
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Reminder til Seniorer, der stemmer digitalt
GU oplyste, at det er Byrådssekretariatets vurdering, at det ikke er et problem kun at sende remindere til dem, der stemmer digitalt. Reminderen er en ekstra service ud over det, som vi er
forpligtet til. En eventuel reminder bør holdes i generelle vendinger, feks.: Orientering om valget: Der er Seniorrådsvalg, hvis du ikke allerede har stemt, så har du stadig mulighed for det...
Assembly Voting oplyser, at 90% af de seniorråd, der benytter systemet, kun sender til dem,
der ikke har stemt, og at de vælger at formulere det i stil med det, som Byrådssekretariatet foreslår. Assembly Voting foreslår, at en eventuel reminder sendes 17. okt.

Valgudvalget diskuterede fordele og ulemper ved at sende reminder til de seniorer, der stemmer digitalt. Det blev besluttet ikke at sende reminder. Seniorrådsvalget annonceres to gange i
Gladsaxebladet i oktober, og også i 60+ bladet, der udkommer primo oktober 2017. HK foreslog, at Seniorrådet anvender kommunens facebookside og Værebro TV.
3. Orientering om, hvornår valgresultatet foreligger
Valgresultatet foreligger 31. okt. om eftermiddagen.
4. Generel orientering om processen
Hjemmesiden er opdateret, og brevene er underskrevet af borgmesteren. Der er leveret en
række praktiske oplysninger til Assembly Voting med henblik på afvikling af valghandlingen.
Kandidatpræsentationsmøderne bliver annonceret i Gladsaxebladet to uger i træk. Valget bliver også annonceret i Gladsaxebladet to gange i oktober.
Kontakt til seniorer med anden etnisk baggrund end dansk
Værebro Park Sekretariatet har tilbudt at have kandidatpjecen stående i deres rådgivning og i
beboerhuset, og medarbejderne vil tage en snak med de relevante beboere. [Der er efterfølgende også indgået en aftale med Forebyggelsescentret om, at medarbejderne tager pjecen
med ud i Høje Gladsaxe og Værebro Park].
CEA oplyste, at det planlægges at afholde et informationsmøde om kommunalvalget for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Han vil undersøge, om Seniorrådet kan koble sig
på dette møde.
5. Støtte til valghandling på Seniorcentre
HK oplyste, at personalet kan bistå ved brevafstemning, men at de ikke må komme i nærheden
af borgernes NemID. Personalet vil opfordre de pårørende til at hjælpe. De fleste må dog formodes at have fraskrevet sig digital post og stemmer fysisk.
6. Eventuelt
Intet.
Dagsorden til Seniorrådets møde –fortsat
Ad 2. Introduktion til regnskaber på Seniorudvalgets område v/afdelingschef Herle Klifoth
(HK)
Seniorrådsformanden bød velkommen til de nye kandidater og fortalte, at HK har stor viden
om emnerne, og at Seniorrådet ofte inviterer gæster på møderne til at belyse forskellige problemstillinger. Seniorrådet behandler mange emner, men må ikke behandle personsager. Rådet ser frem til til at høre mere om budgettet på Seniorudvalgets område, som er svært tilgængeligt stof.
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Seniorrådet spurgte til Værdighedsmilliarden. HK forklarede, at det hurtigt bliver til tekniske
spidsfindigheder i regnskabet. Værdighedsmilliarden er kommet ind som puljemidler og deles
så ud til afdelingerne. Man kan starte året i minus, og så kommer pengene ind som en pulje, og
så er der stort plus på kontoen. Det er alt sammen teknikaliteter. Værdighedsmilliarden er den
tidligere Ældremilliard. Samtlige penge bliver brugt og afregnet korrekt, og der er særlige regler for afregning af disse puljemidler. Seniorrådet spurgte, hvordan pengene fra puljer bruges, og om de bruges alle sammen. HK svarede, at klippekortet for de udeboende var svært at
bruge, men alle andre puljemidler bliver brugt. Vi bruger flere penge end vores andel af Værdighedsmilliarden. Den nye klippekortordning til beboere på seniorcentrene er kommet sent i
gang i år, og den kan ikke overføres til næste år. Forvaltningen gør, hvad den kan for at bruge
pengene op til gavn for borgerne. Seniorrådet efterlyste en uddybning af anvendelsen og udnyttelsen af klippekortordningen i regnskabskommentarerne. HK går videre med dette.
HK fortalte, at Ældremilliarden gik fra at være puljemidler til at blive en del af bloktilskuddet, og at Værdighedsmilliarden kom ind i stedet for. Det er politisk besluttet, at de opgaver, som skulle løses via Ældremilliarden, fremover løses via Værdighedsmilliarden.
HK gennemgik budgetopfølgningen for 2. kvt., som var på dagsordenen til det sidste møde i Seniorudvalget. Bilag 1. Kolonnerne viser Vedtaget budget og Korrigeret budget samt bevægelserne. Kommunen kører efter BUM-modellen på ældreområdet: Bestiller, Udfører og Modtager. ”Udfører” vedrører seniorcentrene og hjemmeplejen. ”Bestiller” vedrører visitationen, når
der bestilles indsatser ift. borgernes ve og vel. Ved mindreforbrug i udførerleddet kan der overføres midler til næste år. Så kan enhederne spare op til fx uddannelse af medarbejderne og forbedrede arbejdsforhold.
Bilaget viser, hvordan regnskabet svinger i løbet af året. Tidligere fik mange borgere ydelser fra
en privat leverandør, men lige nu er der få, og dermed ser det ud til, at pengene til privat leverandør ikke bliver brugt, men så bruges de i stedet for i hjemmeplejen.
HK oplyste, at Tabel 2. i selve sagsfremstillingen er det bedste bud på 2. kvt. i år på de respektive seniorcentre.
Der blev spurgt til tabellen. Der står, at merforbrug angives i tabellen med et minus-fortegn.
Hvad betyder dette? HF svarede, at budgettet er fastsat til 44,4 mio. kr. og man regner med, at
der skal bruges 45,9 mio. kr., hvilket resulterer i et minus på 1,5 mio.
Vedr. 'i alt kolonnen' i Tabel 1. og 2. Der står 6,7 mio. kr. i Tabel 1. og i Tabel 2. står der 9,1 mio.
kr. Hvorfor bliver pengene ikke brugt, eller kan de overføres til næste år? HK svarede, at det er
kun 3,1 mio. kr. sammenlagt, som overføres, og det er meget tæt på det vedtagne budget. Det
er et meget lille beløb på så stort et budget. Beløbet svarer til et overskud fra sidste år, der
blev overført. Der kan overføres fra år til år.
Seniorrådet er meget opmærksom på, at mindreforbrug kan overføres og ikke bare inddrages.
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Seniorrådet spurgte til, at det er vedtaget at gå væk fra BUM og gå på fast budget. Man kan
have en periode med mange dårlige beboere, hvordan klarer man dette? HK svarede, at en del
af seniorcentrenes budgetter i forvejen er faste, det er kun pakkerne, dvs. plejen til borgerne, der varierer. Når man går tre år tilbage i tiden, så er der ikke de store forskelle på forbruget fra år til år. På Hareskovbo har man fast budget, og det gør sig også gældende i andre kommuner. Det er blot en anden måde at økonomistyre på.
Seniorrådet udtrykte bekymring for, at man må skære ned på andre områder, hvis der kommer
mange dårligere borgere og mente, at man så må søge om yderligere bevillinger. HK svarede,
at Forvaltningen ikke bare kan få flere penge, men har et fast budget og må løse opgaverne inden for disse rammer.
Formanden takkede HK for hendes medvirken, og gav udtryk for, at han håbede, at kandidaterne ikke er blevet skræmt væk. Budget og regnskab er et af de mest komplicerede emner, Seniorrådet beskæftiger sig med. Seniorrådet ønsker, at der kommer flere verbale kommentarer i budgettet, så det er lettere at gennemskue.
Ad 3. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 14. aug.
Referatet blev godkendt med følgende kommentar: Under ”Stof til 60+” står der, at CH vil
skrive en længere artikel. Denne handler om tand og mundhygiejne.
På mødet med Borgmesteren nævnte hun, at der står i referatet, at Gladsaxe ikke har en vågekoneordning. Borgmesteren ved, at Røde Kors’ vågekoneordning er i gangsat.
Ad 4. Godkendelse af dagsordenen
Under ”Gensidige korte meddelelser” skal diskuteres, hvordan Seniorrådet støtter etablering af
bofællesskaber fremover.
Ad 5. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Seniorrådet har fået to klagesager den seneste tid, som vurderes at være af generel karakter,
og derfor kan behandles af Rådet. Den ene kom lige før mødet med centerleder Anita Haag,
Træningscenter Gladsaxe og handlede bla om tonen. Anita viste forståelse for kritikken på Seniorrådets møde. HK har efterfølgende besøgt borgeren, og denne er nu tilfreds. Den anden klage omhandlede visitationen, der tilsyneladende fortsat har problemer. CEA har talt med
borgeren i den konkrete sag, og hun er nu tilfreds efter at være blevet ringet op af chefen for
visitationen Grethe Klarskov Simonsen, og sagen er afsluttet.
BM fortalte om en principiel sag om en borger med Downs syndrom, som bor på Kellersvej.
Borgeren er blevet dement. Det ser ud til at kommunens svar på dette er Bakkegården. Seniorrådet mener, at dette er en dårlig løsning, både for Bakkegårdens beboere og for den pågældende borger. De kan også håndtere demens på Kellersvej. BM vil gerne undersøge, om det er
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kommunens politik, og han vil godt arbejde for at ændre denne. Kellersvejs 60+ ere er lagt under Seniorudvalget. En repræsentant for Kellersvej inviteres til næste møde i Seniorrådet.
Seniorrådet diskuterede, hvordan det kan støtte oprettelsen af seniorbofællesskaber i kommunen. BM oplyste, at han havde talt med Glad Senior. De har henvendt sig til flere boligselskaber, men tilbagemeldingen har været, at de ikke prioriterer seniorbofællesskaber, fordi de ikke
mener, at Gladsaxe Kommune prioriterer dette. Kunne Seniorrådet presse på over for kommunen? Seniorrådet har fået at vide, at kommunen ikke vil gå aktivt ind i sagen. Seniorrådet tager
dette op på borgermøder og vil henvende sig til Den nye borgmester. BM skriver brev til
hende.
Ad 6. Rådets økonomi
Der er Vingstedmøde 24. okt. CEA, SF og TO deltager.
Det skal undersøges, om ikke-forbrugte midler kan overføres til næste år.
Ad 7. Formødet med Seniorudvalgets formand Kristine Henriksen (CEA+IM)
Mødet aflyst.
Ad 8. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 14. sep.
Mødet aflyst.
Ad 9. Høring om udbud af bleer (Høringsfrist: 4. okt.)
Seniorrådet har ingen kommentarer til høringen.
Ad 10. Stof til Gladsaxe Bladet
Seniorrådet ønsker at oplyse om dagcentrene. Der er tvivl om folk ved, at de findes. Der skal
udarbejdes en oplysende artikel, gerne med form som et besøg på et dagcenter. Fokus skal
være på de pårørende og på aflastningskonceptet. CH og IM spørger Seniorudvalgsformand Kristine Henriksen, om hun vil deltage i et besøg på et dagcenter.
Ad 11. Stof til 60+
Oktoberbladet er i trykken, og det næste 60+ udkommer primo feb. 2018. Det skal indeholde
en præsentation af det nye Seniorråd. Der er redaktionsmøde 14. dec. og der er deadline medio jan. 2018. Seniorrådet ønsker, at der kommer en artikel om daghjemmene samt om gratis
transport til Telefonfabrikken og reglerne for at blive hentet og bragt med Flekstur. Det nye Seniorråd skal involveres.
Ad 12. Referater og evaluering af møder
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 12. jun. (IM)
Der er kommet ny centerleder, Jeanette Riis Spangsberg..
- Temamøde om trafik 15. jun. (CH+TO+IM+SF+CEA - tovholdere CH+SF)
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Det var et godt møde, og dejligt med den overraskende udmelding fra Ole Skrald om gratis
flekstur til Telefonfabrikken. Fin omtale af dette i Gladsaxe Bladet.
- Redaktionsmøde 60+ 22. jun. (CH+BP+BM)
Der var ingen bemærkninger.
- Møde med Tandplejen 14. aug. (CEA+IM+CH)
Det var et fint og meget positivt møde. Der bliver nu frit valg på omsorgstandplejen, også til
private tandlæger fra 1. jan. 2018. Ernæringstilstanden for borgerne skal også indgå i problematikken. Fokus på mund- og tandhygiejne skal holdes i live overfor personalet, så det ikke går
i glemmebogen. Seniorrådet vil arbejde for at skaffe penge til fortsat drift af ordningen efter
prøveperiodens udløb.
- Møde i Regionsældrerådet 17. aug. (CEA+TO)
Der blev oplyst om den siddende patienttransport, der koster 485 mio. kr. om året i Region Hovedstaden.
- Fællesmøde for Beboer- og Pårørenderåd 21. aug. (IM)
Det er et problem, at fællesmøderne ikke prioriteres særlig højt. Det er svært at finde ud af,
hvad årsagen er.
- Gladsaxedagen 26. aug. (TO+CH+SF+CEA) - tovholdere TO+CH)
Den største succes hidtil. Seniorrådet var rigtig godt placeret ved siden af de politiske partier. Der var flere mennesker end nogensinde, og vejret var godt. Vi var konstant i snak med
borgerne.
- Møde med borgmester Trine Græse 31. aug. (CEA+IM+CH+SF)
Det var et glimrende møde. Trine Græse oplyste, at Beboer- og Pårørenderådene også kommer
med i udmøntningen af de puljen på de 1,3 mio. kr.
- Referencegruppemøde for Projekt Sundhedshus i Gladsaxe 5. sep. (IM+TO)
Møderne indgår i arbejdet med Sundhedshuset. Der blev talt om at sikre sig, at Sundhedshuset
har et helhedssyn og diskuteret, hvad der skal rummes i huset. Der var også en arkitekt med,
der noterede flittigt ned under mødet. Det skal være et hus for alle, ikke kun seniorer. Det blev
foreslået, at gruppen skulle på ekskursion til Sundhedshuset i Høje Tåstrup. Vi kan forvente, at
Gladsaxe Kommune har et Sundhedshus i 2022, hvis projektet gennemføres.
Ad 13. Planlægning af møder
- Ældresagens Borgermøde med politikerne 12. okt. (Alle)
Seniorrådet er blevet bedt om at komme med nogle spørgsmål til mødet, så alle bedes
tænke over spørgsmål til næste Seniorrådsmøde.
- Danske Ældreråds konference i Vingsted: Et sundt liv som ældre – Sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde! 24. okt. (Tilmeldingsfrist 9. okt.) CEA, SF
og TO deltager.
Ad 14. Udkast til liste over uafsluttede sager (se nederst)
Det er en fin liste. Vi skal huske at ajourføre listen. Sproglige barrierer i hjemmeplejen og på
Seniorcentrene skal på listen. Fx kan dette tages op i forbindelse med vejlederfunktionen til Social- og Sundhedshjælpere og -assistenter. Seniorrådet ønsker en uddybning af, hvad der ligger
i denne.
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Ad 15. Eventuelt
Intet.
KALENDER (kun til orientering)
- Møde i NØ-Gruppen 13. sep. (CEA+IM)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården 13. sep. (TO)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 18. sep. (IM)
- Valgpræsentationsmøde 19. sep. (Alle)
- Valgpræsentationsmøde 25. sep. (Alle)
- Seniorrådsmøde 9. okt. (Alle)
- Ældresagens Borgermøde med politikerne 12. okt. (Alle)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 16. okt. (IM)
- Danske Ældreråds konference i Vingsted 24. okt. (CEA+TO+SF)
- Valgbestyrelsesmøde 27. okt. (Alle)
- Seniorrådsmøde 13. nov. (Alle)
- Fællesmøde for Beboer- og Pårørenderåd 16. nov. (IM)
- Seminar på Højgård for det nye Seniorråd 30. nov.
- Konstituerende møde for det nye Seniorråd 5. dec.
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården 6. dec.(TO)
- Møde i NØ-Gruppen 7. dec. (CEA+IM)
- Seniorrådsmøde 11. dec. (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 14. dec. (CH+BP+BM)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 18. dec. (IM)
- Deadline 60+ 12. jan. (CH+BP+BM)
ARBEJDSGRUPPER:
Borgerservice: CEA+IM
Budget: CEA+BM
Foreninger: CH+BP
Gladsaxedagen: IM+TO
Mad: SF+TO
Presse og 60+: BP+CH+BM
Seniorcentre og hjemmepleje: TO+CH
Sundhed og forebyggelse: IM+BP
Trafik: SF+BP
Yngre 60+'ere og seniorboliger: BP+CH+BM
Valg 2017: CEA, IM og TO
TEMAMØDER 2017:
Der afholdes ikke flere møder i 2017 pga. valget
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EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- Betalt oplægsholder fx. ”Vi bliver ikke yngre” sep.
- Visitation og forebyggende hjemmebesøg okt.
- Workshop for seniorforeninger
- Livet i den tredje alder
- Døden
- Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60+ evt. med Trine Græse
- Hjemmehjælpen
- Ensomhed
- Demens og dens konsekvenser
- Dialogmøde med 60+'ere i kommunen
- Fremtiden for Senior-Gladsaxe (oplæg fra CH+BP+BM om de unge 60+ere)
Tilbud om foredrag af
1) Peter Møller: Fra kræftsyg til ekstremidræt (evt. sep.)
2) Hanne Faldborg: Den 3. alder, gør den til livets bedste
Uafsluttede sager pr. 31. aug. 2017:
1. Daghjem. Halvdagstilbud er hårdt for de pårørende. Er der tale om besparelser?
2. Indretning af fremtidige plejeboliger og udviklingen i behovet for plejeboliger.
3. Betegnelsen ”Velfærdsteknologi”. Mange ved ikke, hvad dette dækker over.
4. Tonen og plejen på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården.
5. Personcentreret omsorg. Løbende opfølgning
6. Udviklingen i utilsigtede hændelser. Løbende opfølgning
7. Sundhedshuset.
8. Opfølgning på transport til Telefonfabrikken.
9. Tandplejeprojektet. Forlængelse af ordningen efter udløb.
10. Syn og hørelse.
11. Klippekortordning til beboere på plejehjem. Opfølgning på om pengene anvendes.
12. Sproglige barrierer i hjemmeplejen og på Seniorcentrene. Fx ift. indholdet i vejlederfunktionen til Social- og Sundhedshjælpere og -assistenter.
Referent: Ghita Uldbæk (GU)
Dirigent: Sussi Frølich (SF)

Med venlig hilsen

På Seniorrådets vegne
Carl-Erik Andersen
Formand
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