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Referat af Seniorrådets møde 2. maj 2019
Nyt afsnit om bekæmpelse af ensomhed i værdighedspolitikken
Konsulent fra Analyse og Udvikling Stine Nielsen deltog til en mundtlig drøftelse af tilføjelse af
et afsnit om bekæmpelse af ensomhed.
Det blev drøftet, at Værdighedspolitikken er overordnet og fx ikke konkretiserer, hvordan medarbejderne skal handle. Stine Nielsen oplyste, at det er bevidst, at Værdighedspolitikken ikke er
mere konkret, fordi handlingsanvisningerne ligger et andet sted. AV efterlyste, at det fremgår
af Værdighedspolitikken, hvor medarbejdere og frivillige kan henvende sig for yderligere information.
TO spurgte, om planerne for bekæmpelse af ensomhed medfører mere personale. Stine Nielsen svarede, at der er afsat midler til kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed.
Gladsaxe får godt en million kr. AV fortalte, at leder af hjemmeplejen Anne Kristensen har oplyst til Seniorrådet, at det også er på tale at ansætte flere brobyggere for at arbejde med ensomhed i hjemmeplejen.
Seniorrådet ønsker at skrive et høringssvar om dette for at sikre, at pengene ikke bare går i
bloktilskuddet, men bliver omsat til bekæmpelse af ensomhed. Fristen for at afgive et skriftligt
høringssvar er 1. juni 2019.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt. AV blev valgt som ordstyrer i BMs fravær.
2. Godkendelse af referat fra den 1. april 2019
Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra seminar den 23. april 2019
-Opsamling på beslutninger fra Seminaret.
Referatet blev godkendt.
På seminaret blev truffet beslutning om, hvilke områder Seniorrådet vil arbejde med fremadrettet. Mærkesagerne er også besluttet og skal fremover fremgå af referatet og erstatte punkterne om arbejdsgrupper på dagsordenen.
4. Rådets økonomi v/BM+CEA (vedlagt)
Fremover bør der stå ”forplejning” fremfor ”udlæg” til temamøderne. Oversigten blev godkendt.
5. Gennemgang af dagsorden til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt.
forslag til skriftlig forespørgsel til udvalget v/BM+IM
BM og IM havde afholdt formøde med formanden, men havde ingen konkrete tilbagemeldinger ift. dagsordenen.
Godkendelse af sundhedsaftalen: Der lægges ikke op til væsentlige ændringer pba. høringssvaret.
Kvalitetsstandarder: Seniorrådet undrer sig over, at afslag på Seniorrådets forslag begrundes
med, at forslaget koster penge. Dette er usædvanligt. Man kunne tage stilling til, om forslaget
er godt eller ej.
Frie institutionsforsøg: Kan en borger søge en institution i en anden kommune, uden at hjemkommunen har sagt god for, at de vil betale regningen?
Klageafgørelser: Gladsaxe ligger på gennemsnittet, og det er ikke markant anderledes end de
foregående år.
Seniorrådets møde med udvalget: Ingen bemærkninger.
Brandsikkerhed på kommunens institutioner: Hovedpunktet er sprinklere, er der få sprinkleranlæg på seniorcentrene, og etableres der ikke sprinklere? Seniorrådet vil sende bemærkning
til udvalget angående at man forventer, at der indgår sprinkleranlæg i planerne. CEA udarbejder et oplæg.
Vedligeholdelse: Ingen bemærkninger.
6. Medborgerstrategi v/BM
BM havde fremsendt et skriftligt oplæg til punktet forud for mødet. BM er bekymret for, om
man opdeler seniorerne i et A og et B hold. Alle medborgere skal have mulighed for at deltage i
den demokratiske proces, også selvom nogle er for svage til at være frivillige. AV sagde, at det
fremgår af strategien, at det skal være nemt for alle at deltage, også selvom man ikke er frivillig. BM har udarbejdet et udkast til høringssvar. CEA sender udkastet til høringssvar til GU, som
videresender høringssvaret til forvaltningen.
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7. Uafsluttede opgaver - koordinering med arbejdsgrupperne (v/AV og IM)
Punktet kommer på næste møde.
8. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
CEA fortalte, at han har talt med Ole Skrald, som har oplyst, at han har rykket forvaltningen
flere gange for svar om fodgængerovergang ved Center Kildegården. CEA har bedt om en ny
statistik på flekstur.
9. Forslag og prioritering af Gæster til seniorrådsmøderne i 2019:
Aftalt:
Chef for Sundhed og Rehabiliteringsafdelingen Herle Klifoth 17.6.2019 kl. 15.30-16.30
Emner:
-Hvordan vil Gladsaxe kommune kunne dække personalebehovet til hjemmepleje og seniorcentre, når vi ser 5 år frem i tiden?
-Nedlæggelse/lukning af cafeer på plejecentrene?
-Syns- og høre kontrol på seniorcentrene
-Utilsigtede hændelser – yderligere information om de alvorligste hændelser
-Budgetopfølgning
Hjerneskadekoordinator
Lederen af akutteamet plus afholdelse af mødet på Møllegården, hvor akutteamet holder til?
Besøg i hjælpemiddeldepotet i efteråret 2019
10. Tilmelding til diverse møder
TO og HJ deltager i møde om madservice 20. juni 2019.
11. Referater fra diverse udvalg
Borgerservice:
Bruger- og pårørenderåd:
Kommunens Budget:
Danske Ældreråd:
-kort referat fra konference og repræsentantskabsmødet den. 29-30 april 2019 (BJ, OJ, IM)
Dagcentre og Plejecentrene: Udskudt til næste møde.
-invitation til 50-års jubilæum på Bakkegården den 11.09.2019 kl. 13.30-15.00.i Bakkegårdens
café og festsal, Taxvej 18,2880 Bagsværd. Seniorrådet møder op så mange som muligt.
Hjemmeplejen:
NØ-regionen:
Omsorgstandplejen:
Regionsældrerådet:
-Datoer (23/5,19/9,14/11) (TO og IM)
Samarbejde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget:
Temamøder: TO har booket Kildegården til temamøde 17. september 2019. AV og OJ har haft
formøde med præsten angående møde om Den sidste tid -i trygge rammer.
-annoncering? Der annonceres to gange i Din Kommune Informerer.
Trafik- og Teknikudvalget:
60+ bladet: HJ oplyste, at der var møde i sidste uge. De bad om, at der kunne laves om på bagsiden, mailadressen til Seniorrådets postkasse. HJ og OJ har accepteret dette. Hvad med
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telefonnumrene? [Der er fortsat plads til hver enkelt medlems telefonnummer]. BM skriver et
indlæg om temamødet om syn og hørelse til 60+.
Vest-regionen:
-Kort Referat fra mødet i Rødovre Ældreråd den 8. april 2019 (AV, HJ, IM), AV oplyste, at de fik
en rundvisning i Rødovre. De så Vest forbrændingen. Gladsaxe og Brøndby ligger i bunden af
de kommuner, der er dårligst til at sortere affald. I Gladsaxe er det de almennyttige boligbyggerier, der ikke sorterer. De så også Irma-byen og var på Herups museum.
-Næste møde i Vest regionen er i Høje Taastrup (datoen kendes ikke endnu).
Visitationen:
12. Eventuelt
AV ønsker et punkt på næste møde: Inspiration i nyhedsbrev fra Danske Ældreråd. De har points til at blive mere synlige samt til hvordan man får indflydelse på det kommunale budget og
hvilke budgetfaser, som Seniorrådet skal have størst opmærksomhed på. ”Værdighedsrejsehold”.
Fremover skal ”kalender til orientering” kun stå fremadrettet.

Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2019:
17/6, 2/9, 30/9, 28/10, 25/11
-Gladsaxedag den 24. august 2019
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
19/6, 9/9, 2/10, 30/10, 27/11
Seminar:
for seniorrådsmedlemmer 21. oktober 2019.
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Diverse møder:
Mærkesager for Seniorrådet:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
• Opfølgning på bloktilskud, ”ældremilliarden,” fordeling på budgetterne. Hvordan udmøntes omprioriteringsbidraget i Gladsaxe?
Trafik/teknik (CEA)
• Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
• Fremkommelighed på veje og fortove
Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
• Utilsigtede hændelser
• Kvalitetsstandarder
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
• Kontakt til Seniorklubber/foreninger
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
• Opfølgning med Omsorgstandplejen
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
• PR via lokale medier
Referencegruppe Sundhedshus (OJ, TO)
Seniorcentre (HJ, IM, AV)
• Utilsigtede hændelser
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
• Normering på seniorcentre
• Bruger-pårørenderåd
• Høringssvar (tilsynsrapporter, kval. standarder, indsatskatalog)
• Kontakt til seniorklubber/foreninger
• Kontakt til bruger-pårørenderåd (IM, TO)
• Syn og hørelse
Regionen øst (CEA, AV)
Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
• Henvendelse fra borgere
• Værdighedspolitikken ift. ensomhed
Emner til Temamøder:
Arv og Testamente 17. september 2019 på Kildegården.
Forslag til kommende emner:
• At være ældre om 20 år – ved ekstern oplægsholder
• Livstestamente og Tidlig fuldmagt
• Seniordating
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Oversigt over uafsluttede sager:
1.Daghjem
-halvdagstilbud er hårdt for de pårørende
-er der tale om besparelser?
2. Plejeboliger
-indretning af fremtidige plejeboliger
-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?
-tilbagemelding fra Mødet med Borgmesteren den 29. august 2018?
9. Tandplejeprojektet
-forlængelse af ordningen efter udløb?
-et budgetønske 2018
10. Syn og hørelse?
-et budgetønske 2018
11. Klippekortordning til beboere på plejehjem
-opfølgning på om pengene anvendes efter overgang til bloktilskud
12. Normeringen om natten på seniorcentrene
13. Seniorrådet ønsker at besøge Hjælpemiddeldepotet i efteråret
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