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Referat af Seniorrådets møde 13. august 2018
Ad 1. Godkendelse af referat fra den 4.juni 2018
Referatet blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med et ønske om at få formøderne på dagsordenen som et punkt.
Punktet er på dagsordenen efter punkt 4.
Ad 3. Budgetopfølgning. Chef for Sundhed- og Rehabilitering Herle Klifoth deltog under punktet.
Herle informerede om budgetopfølgningen for 2. kvartal 2018. Budgettet hænger sammen.
Størstedelen af mindreforbruget er båndlagt til konkrete aktiviteter fx psykologhjælp til pårørende til demente og ønskes derfor overført til 2019, da det ikke har været muligt at bruge alle
midler i 2018.
Sidste år havde udfører enhederne pæne overskud, men overskuddene er brugt i år. Enhederne har sparet op og sat en masse i gang ift. at implementere personcentreret omsorg.
Hjemmeplejen sparede sidste år op til uddannelse af medarbejderne og implementering af nyt
journaliseringssystem. Hjemmeplejen er den eneste enhed, som lige nu ser ud til at komme ud
med merforbrug.
Træningscenter Gladsaxe, Kildegården har gennemgået en organisationsændring og er nu delt i
to, derfor en ny opdeling af dette område i budgettet.
Når der står, at Akutteamet kommer ud med mindreforbrug skyldes dette, at alle stillinger ikke
har været besat fra starten. Teamets mindreforbrug er relateret til de tre kommuner Gentofte,
Rudersdal og Gladsaxe.

Hjælpemidler er den største udfordring. Mange borgere har fået udskiftet nedslidte handicapbiler, og der har været ny lovgivning på området. Det forventes, at udgiften ikke har samme
omfang til næste år.
Det er ikke muligt at nå at anvende alle midlerne til bedre bemanding i ældreplejen, puljen
blev bevilget fra ministeriet i maj måned, men midlerne søges overført til næste år.
Seniorrådet udtrykte bekymring for, om mindreforbruget betyder, at pengene bliver overført
til andre formål. Herle svarede, at det er derfor, at det er beskrevet tydeligt, at midlerne ønskes overført til næste år.
Kommunen har fået en tillægsbevilling på 11,4 mio. kr. på grund af Værdighedsmilliarden.
Overgang fra BUM modellen på Seniorcentrene til fast budget er gået fint, og besparelserne er
taget. Modellen indfases over 3 år.
Modellen for betaling for ophold på Hospital er ændret, hvilket betyder, at kommunen betaler
en større sum for børn og de ældre. Ved ændringen af modellen blev liggedagene – de dage
borgeren er på hospitalet efter behandling - også ændret. Gladsaxe har stort fokus på at hjemtage borgerne til egen bolig eller hvis dette ikke er muligt til Træningscenter Gladsaxe. Det betyder lige nu, at vi sparer penge på ikke at have liggedage.
Plejehjemslægeordningen har været svær at løbe i gang bl.a. på grund af problemer med at
lande en ny overenskomst. På de Seniorcentre, hvor der er ansat plejehjemslæger, har det været en stor succes.
Ad 4. Brugerbetaling ved udskrivelse til aflastning i Gladsaxe kommune. Chef for Sundhed- og
Rehabilitering Herle Klifoth deltog under punktet.
Seniorrådet havde inviteret Herle Klifoth på baggrund af en artikel om Ringsted Kommune, der
ikke havde brugerbetaling på indlæggelse på kommunens akutpladser.
Herle oplyste, at Gladsaxe Kommune ikke har fysiske akutpladser, og at der er brugerbetaling
på de midlertidige pladser og på aflastningspladser. De borgere, som opholder sig på en midlertidig plads, er færdigbehandlet fra Hospitalet og ville under normale omstændigheder skulle
være i egen bolig, hvor de også betaler for egen kost. Kommunen har heldigvis et antal midlertidige pladser hvor borgere, som ikke skal være på hospitalet men samtidig har svært ved at
være i egen bolig, kan opholde sig i en relevant periode.
På de midlertidige pladser betaler borgerne for tre måltider, håndklæder og linned, hvilket koster 123 kr. pr. døgn i 2018. Man kan betale for tøjvaskordning, ellers skal de pårørende vaske.
Det er udgifter, som borgerne også har derhjemme.
Nyt punkt: formøderne med udvalgsformand Dorthe Wichmand Müller
Det oprindelige formål med formøderne var at få afklaret forhold, som var uklare i udvalgets
dagsordener. Har formøderne udviklet sig til at være et forum, hvor der træffes beslutninger
og sættes ting i gang?
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Formand og næstformand svarede, at det stadigvæk forholder sig sådan, at formandskabet
spørger ind til det, det står i dagsordenen, men nogle gange siger udvalgsformanden, at hun vil
gå videre med konkrete ting, som formandskabet nævner.
Formanden oplyste, at de havde drøftet formøderne med udvalgsformanden samme dag. Udvalgsformanden havde foreslået, at seniorrådets medlemmer på forhånd kan skrive til formandskabet og bede om afklaring af konkrete emner, så det ikke kun er formandens og næstformandens spørgsmål, der diskuteres på møderne. Der var enighed i Seniorrådet om, at dette
er en god løsning.
Ad 5. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Teleslyngerne virker ikke altid på seniorcentrene og på Telefonvej. TO sørger for, at de fungerer på temamøderne.
BM har fået et brev fra en dame, der har solgt sit hus og havde bedt kommunen om at finde en
lejlighed til hende. Det kunne hverken kommunen eller boligselskaberne. BM har foreslået
hende at skrive sig op i Høje Gladsaxe og Værebro Park hvor man kan have mulighed for at leje
en bolig under ”fleksibel udlejning”. Henvendelsen indikerer at det er småt med egnede boliger for ældre i Gladsaxe, der ønsker bolig i det almene byggeri efter at have boet i ejerbolig.
CEA spurgte, hvordan Seniorrådet skal gribe høringssvaret til budgettet an. Seniorrådet aftalte
at invitere borgmesteren til et møde efter Gladsaxedagen lørdag 25. august 2018 og inden førstebehandlingen i Byrådet onsdag 5. september. Der skal afgives høringssvar og Seniorrådet
skal arbejde for at få gennemført de 3 budgetønsker.
Ad 6. Rådets økonomi
Økonomioversigten blev godkendt.
Ad 7. Drøftelse af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til dets møde den 15.
august 2018
Udvalgets dagsorden består hovedsageligt af orienteringspunkter. Seniorrådet ønsker sig nogle
delkonklusioner eller resuméer, da teksterne er lange.
Budgettet blev diskuteret under dagsordenens punkt 3.
Demensindsatsen i Gladsaxe Kommune: Punktet er primært en opsummering af den nationale
strategi.
Psykologhjælp: Formandskabet havde foreslået udvalgsformanden, at psykologerne kunne opsøge de pårørende på seniorcentrene.
Værdighedspolitikken: Nogle af Seniorrådets forslag er taget med i Værdighedspolitikken.
Udvalgets møder i 2019: Seniorrådet anmoder udvalget om at flytte deres møde 3. januar
2019, så Seniorrådet kan nå at holde møde for at diskutere udvalgets dagsorden.
Seniorrådet sender ingen bemærkninger til udvalgets dagsorden.
Ad 8. Opfølgning på planlægningen af Gladsaxedagen den 25. august 2018
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IM, BM og HJ mødes klokken 12.00 og forbereder standen. GU bestiller spisekuponer til Gladsaxedagen.
Ad 9. Høringssvar (deadline den 23. august 2018) fra seniorrådet til ”Gladsaxe Strategien –
Bæredygtig vækst og velfærd 2018-2022”
Forslaget blev godkendt af Seniorrådet, og svaret sendes til forvaltningen.
Ad 10. Høring Gladsaxe Kommunes kommende sundhedspolitik: ’Sammen om et sundt liv i
Gladsaxe’.
HJ og BM udarbejder udkast til svar, der behandles på næste Seniorrådsmøde.
Ad 11. Opfølgning på mødet med Kommunen vedr. senior/ældreboliger i Gladsaxe kommune
Der er ikke sket noget siden sidst pga. sommerferien. Man kan evt. arrangere en konference og
invitere formanden for AB.
Ad 12. Drøftelse af forringelser af den offentlige transport
Seniorrådet har modtaget en henvendelse om forringelser af den offentlige transport.
Der har været afholdt et borgermøde om omlægningen, men der mødte stort set ingen borgere op. Der kommer en service bus, der kører til alle Seniorcentrene, når letbanen kommer,
og forringelsen af buslinjerne til Hareskovbo træder først i kraft, når servicebussen er i gang.
Gladsaxe Kommune bestemmer ikke alene, når det går på tværs af kommunegrænsen, men
har valgt selv at betale strækningen fra trafikpladsen til Buddinge St.
Der er også flekstrafik i kommunen og gratis transport til Telefonfabrikken.
CEA udarbejder et svar på vegne af Seniorrådet.
Ad 13. Referater fra diverse udvalg
HJ oplyste, at 60+ er på gaden, og der har været ros til bagsiden. HJ havde udarbejdet en artikel om øjensygdommen Aldersrelateret Macula Degeneration og vil følge op med en artikel om
hjælpemidler til at afhjælpe sygdommen.
Forslag til det kommende nummer af 60+: OJ skriver en artikel om Radio Gladsaxe.
Vestregionen har inviteret til møde 19. november, og Seniorrådet må stille med 2-3 personer.
IM er tilmeldt.
Ad 14. Evaluering af temamødet – Borgerrådgiveren – den 13. juni 2018
Der var ca. 30 deltagere. Borgerrådgiveren har velforberedt og åben.
Ad 15. Temamøde I Danske Ældreråd den 24. september i Snekkersten
Temamøde i Danske Ældreråd: Kvalitetsstandarder, Demensindsats, Pårørende
(Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarter m.m. Pris 850 kr.)
HJ, IM, TO og OJ deltager.
Ældreministeren 27. august
(tilmeldingsfrist den 12. september) IM, BM og OJ deltager og tilmelder selv.
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Ad 16. Temamøde ”Tricktyveri” den 10. oktober 2018 på Egegården
Der er formøde 18. september 2018 med Københavns Vestegns Politi. TO og OJ udarbejder oplæg til temaplakat.
Ad 17. Eventuelt
Der er kommet et nyt Videncenter for værdig ældrepleje. Man kan abonnere på deres nyhedsbrev. Link til hjemmeside: https://www.sst.dk/da/aeldre/videnscenter-vaerdig-aeldrepleje
Seniorrådet skal afholde seminar tirsdag 30. oktober 2018 klokken 9-17 på Højgård. TO sørger
for booking og kontakter AV angående datoen. Oplægsholdere diskuteres på næste Seniorrådsmøde.
Seniorrådet skal planlægge det årlige møde med Trafikudvalget. Dette skal på dagsordenen til
næste møde.

Ordstyrer: Bjarne Mogensen (BM)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Inge Maria Mandrup

Kalender til orientering :
- Konference Danske Ældreråd den 7-8/5 2018 (BM deltog den 7 ,TO, IM deltog den 7og 8))
- Seniorrådsmøder 2018 (alle)(10/9,8/10,5/11,3/12 2018)
- Gladsaxedag den 25 august 2018
Nyt fra Arbejdsgrupperne:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM,CEA)
Danske Ældreråd(BM,IM)
Trafik(CEA)
Hjemmeplejen(AV)
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Mad (TO+HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentrene (AV,HJ,IM)
Nord Øst regionen (AV,CE)
Presse og 60 plus (BM,HH, OJ)
Referencegruppe Sundhedshus (OJ, TO)
Regions ældreråd (TO, IM)
Seniorcentre (HJ, IM)
Sundheds- og forebyggelse (alle)
Emneidéer til Temamøder:
-Trafik og tilgængelighed
-Workshop for seniorforeninger
-Livet i den tredje alder (AV+HJ) den 20. april 2018 på Bakkegården kl. 14-16
-Døden
-Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60 plus
-Hjemmehjælpen
-Ensomhed - Vi bliver ikke yngre (forslag Henning Kirk/Lone Kuhlmann)
-Demens og dens konsekvenser
-Dialogmøde med 60 +ére i kommunen
Oversigt over uafsluttede sager
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. Normeringen om natten på seniorcentrene
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