Seniorrådet i Gladsaxe

v/ formand Carl-Erik Andersen

Rådhus Allé, 2860 Søborg
Formanden træffes på telefon 40 19 54 43
Formandens e-mail: carl.e.andersen@gmail.com

Seniorrådet i Gladsaxe
MEDLEMMER:
Carl-Erik Andersen (formand) CEA
Inge Mandrup (næstformand) IM
Sussi Frølich (SF)
Charlotte Helsted (CH) -afbud
Bjarne Mogensen (BM)
Tommy Olsen (TO)
Birgit Poulsen (BP) Afbud

25. august 2016

Gæst: Mark Korshøj Jensen deltog under punkt 1
Dirigent:Sussi Frølich
Referent: Ghita Uldbæk
Referat af Seniorrådets møde mandag 22. aug. 2016 kl. 15:30-18:30 i lokale 3607 (Bagsværdværelset)
1. Indlæg af chefen for Borgerservice Mark Korshøj Jensen om ombygning af Rådhushal og
Borgerservice
Mark Korshøj Jensen (MKJ) blev budt velkommen til mødet. Seniorrådet gav udtryk for at
være glad for at blive inddraget i god tid.
MKJ indledte med en status på procedurerne for tidsbestilling ved henvendelser i Borgerservice. Det går væsentligt bedre nu end i starten, også fordi der er åbnet for, at det er muligt at
blive betjent, selvom man ikke har bestilt tid i forvejen. Dog kan der være ventetid. Informationen omkring tidsbestilling har ikke været tilstrækkelig, den er i hvert fald ikke blevet forstået.
Borgerservice har arbejdet meget med dette.
Når der er tidsbestilling ændres behovet for venteareal mv. og der er behov for at ændre i lokalerne i øvrigt, derfor tages fat på Rådhushallen og Borgerservice i 2017.
I Rådhushallen er man allerede tyvstartet med at rive informationsskranken ned, da der blev
indført tidsbestilling. Der er gjort plads til venteareal med sofaer, og almindelige stole til dem,
der ikke kan komme op af sofaen igen.
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Seniorrådet er et folkevalgt, partiuafhængigt, selvstændigt råd, der varetager ældres interesser i kommunen.

På venstre side af glasdøren bliver en scanner og to selvbetjenings PC'ere placeret, næsten
som i dag, hvilket fungerer rigtigt godt. Der indkøbes moduler, der kan flyttes op ad væggen eller kan køres væk, så de ikke tager plads ved større arrangementer. Måske kommer der også
en ny, smartere talerstol til borgmesteren.
Der vil også ske en opdatering af plantekummerne, og derudover er der grønne planter omkring indgangen. Det er nødvendigt med lidt afskærmning, da nogle i starten var ved at gå igennem ruderne.
Selvom værtinden er placeret i det ene hjørne, vil hun nu komme helt ud på gulvet og møde
borgerne, og medarbejderne får ”spørg mig” skilte på, så de er nemme at finde.
Der kommer større og bedre informationsskærme, samt et nummersystem, så man kan se,
hvornår det er ens tur, og en skærm, der viser, hvilke aktiviteter, der er i huset. Endelig kommer der også en skærm, der viser, hvad der sker i kommunen, og hvor meget elektricitet, rådhusets solceller producerer lige nu. Indgangskarrusellen er nødvendig af hensyn til indeklimaet.
I 2. fase ændres ekspeditionspladserne, da der er mindre behov end tidligere på grund af tidsbestillingen. Der skal være færre pladser, fordi borgerne kan undre sig over, hvorfor der sidder
personale, der ikke hjælper til. Der var enighed om, at det er vigtigt kun at have det nødvendige antal pladser og så lave nogle reelle kontorpladser. Det bliver tydeligt, hvor man bliver ekspederet, fordi der kommer farver i gulvet. Der kommer også et børneområde, hvor børnene
kan lege med bl.a. IPads, mens forældrene får ordnet deres ærinde.
Afskærmningen blev diskuteret i forhold til, om borgeren kan placeres, så vedkommende kan
se skærmen sammen med medarbejderen, men uden at andre i rummet kan læse med. Dette
er et dilemma, da diskretion er helt afgørende. Der skal også arbejdes med lyddæmpning ved
pladserne. Der er ikke behov for samtalerum i øvrigt. Hvis en person f.eks. græder, så er der et
samtalerum ved betjentene, der kan tages i brug.
Seniorrådet spurgte til medarbejdernes sikkerhed, og MKJ oplyste, at der er alarmer og flugtveje, og betjentene er til rådighed. Der påtænkes ikke yderligere tiltag.
Seniorrådet gjorde opmærksom på, at der har været klager over, at trinene op til hovedindgangen er for høje. Dette er ikke med i opdraget for ombygning af Rådhushal og Borgerservice,
men det er muligt at gå uden om og ind ad handicapindgangen, uden at skulle benytte trapperne.
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2. Godkendelse af referatet fra det ekstraordinære Seniorrådsmøde 8. aug.
Referatet blev godkendt.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Seniorrådet har fået en telefonisk henvendelse fra en borger, der var havnet i en uheldig situation. Hun har haft frameldt sig digital post, men i forbindelse med en flytning blev hun af Borgerservice anbefalet at få NemID med hjælp fra sin søn. Efterfølgende kan hun ikke få lov til
igen at få sine breve med posten, fordi hun har sagt ja til NemID. Hun har fået besked på, at
hun i stedet må bede sin søn om hjælp fremover. Det blev aftalt, at SF tager kontakt til borgeren for supplerende oplysninger. CEA tager kontakt til MKJ om rådgivningen af borgeren.
5. Rådets økonomi
Rådets økonomi ser fornuftig ud. Der er penge nok til årets aktiviteter.
6. Formødet med Trine Græse
Ingen generelle bemærkninger.
7. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 25. aug.
47. Halvårsregnskab. Der har været et merforbrug på Trænings- og Plejeområdet ift. det oprindelige budget, men ikke ift. det korrigerede budget, hvor overførsler fra tidligere år er indregnet. Det kan eventuelt blive et problem til næste år, da alle overførsler nu er brugt.
Der vil ske en korrektion for den demografiske udvikling og sundhedstilstanden i budgettet,
men først fra 2017. Konkursen i Vitapleje har kostet 2 millioner kr. Der gøres meget ud af at
vurdere udbyderne i den kommende udbudsrunde.
Træningscenter Gladsaxe reducerer i antallet af pladser tidligere end planlagt, da der er ledig
kapacitet efter fraflytning af de ti borgere fra Egegården, der var placeret midlertidigt efter
vandskaden samt de nye skærperede regler for pladser til borgere, der venter på seniorboliger.
48. Seniorudvalgets studietur. Programmet for studieturen ser spændende ud. Seniorrådet
glæder sig til at læse referatet.
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49. Nyt tilsynskoncept. Seniorrådet havde gerne set bemærkningerne i høringssvaret indarbejdet i konceptet, men besluttede ikke at appellere til Seniorudvalget, da det ville blive en gentagelse af Seniorrådets meget klare høringssvar.
50. Vaccinationer. Udmærket initiativ med gratis vaccinationer mod lungebetændelse for risikogrupper efter anbefaling fra lægerne.
51. Valg til seniorrådet. Seniorrådets punkter er blevet indarbejdet i det endelige fælles oplæg.
52. Nye vedtægter for Hareskovbo. Hareskovbos særlige konstruktion fritager dem ikke for at
have et Beboer- og Pårørenderåd med de samme regler som seniorcentrene. Trine Græse forfølger sagen.
53. DK Plejes overholdelse af arbejdsklausul. Det er godt, at Kommunen bakker FOA op over
for DK-Pleje.
Der sendes intet brev til Seniorudvalget denne gang.
8. Høring om Ombygning af Rådhushal og Borgerservice
Efter MKJ's uddybning har Seniorrådet kun få bemærkninger til projektet, som virker godt gennemtænkt. CEA udarbejder høringssvar.
9. Ændring af forretningsordenen
Der er foreslået en ændring i Seniorrådets forretningsorden, der omhandler det konstituerende møde.
Seniorrådet ønsker at vente med konstitueringen til efter byrådsvalget, på grund af problemer
med inhabilitet i tilfælde af, Seniorrådet vælger en formand, der efterfølgende bliver valgt ind i
Byrådet. Derfor blev vedtægterne ændret for syv år siden, men forretningsordenen blev ikke
samtidigt ændret. Derfor foreslås det at ændre forretningsordenen, således at der er overensstemmelse mellem vedtægter og forretningsorden. Forslaget blev vedtaget.
10. Henvendelse fra Tryg Fonden om besøgshunde på Seniorcentrene
Trygfonden garanterer for egnetheden hos besøgshunde og deres ejere, der skal gennemgå en
årlig prøve. CEA skriver en formel henvendelse til lederne på Seniorcentrene med det budskab,
at Seniorrådet synes, at det er en god ide at få liv i ordningen igen.
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11. Stof til Gladsaxe Bladet
Det var et fint indlæg i Gladsaxe Bladet om seniorbofællesskaber. Der er tydeligvis et stort behov. Seniorrådet trækker sig ud af arbejdet nu, dog videreformidler BM forvaltningens liste med interesserede til den nyetablerede bestyrelse, Glad Senior. Der bliver oprettet en B liste til dem, der tilmelder sig fremover.
12. Stof til 60+
Emner er Kommunens udviklingsplan for idræt og bevægelse, livet på seniorcentrene, jazzklubben, seniorrådsvalget, forbedret mund- og tandhygiejne samt status på seniorbofællesskaber.
13. Referater og evaluering af møder
- Møde i NØ-Regionen 13. jun. (IM+CEA)
Intet specielt.
- Besigtigelse af Hareskovbo 14. jun. (CEA+IM+CH+TO)
Rundvisning af en veltalende og bevidst leder. Hun havde mange gode ideer, der ser gode ud.
Hareskovbo er omgivet af en dejlig natur, men der er langt til alting.
- Seniorbofællesskaber (BM+BO)
Se ovenfor.
14. Planlægning af møder
- Gladsaxedagen 27. aug. (Alle minus CH og BP - Tovholdere IM+TO)
Susanne Dissing Birch udleverer madkuponer på dagen. Seniorrådet får høje barborde i år, placeringen af standen er udmærket. SF køber blomster til bordene.
- Borgmesterens time (ekstraord. Seniorrådsmøde) 29. aug. (Alle)
Mødet varer tre kvarter, så det er et kort møde.
- FN´s internationale ældredag 1. okt.: Tag kampen op imod aldersdiskrimination.
Seniorrådet vælger i lighed med tidligere år ikke at markere dette.
- Danske Ældreråds konference i Vingsted om Tilgængelighed og ulighed blandt ældre borgere 9. nov. Det er ud og hjem samme dag, med tog, og bus fra Vejle. IM holder ferie og kan
ikke deltage. CH og BP spørges om deltagelse. Øvrige deltager.
15. Opfølgning
- Interview i Gladsaxe Bladet (CEA+IM)
Udsættes, da det ligger for tæt på valget.
- Henvendelse til Finansrådet om placering af hæveautomater (CEA)
Intet nyt.
- Telefonkontakt til foreningerne (CH+BP) Formanden for Høje Gladsaxe henvender sig, når hun
er klar
Intet nyt..
- Facebook (Alle)
Sagen lukkes. Seniorrådet vil bruge ”2860 Søborg” og ”Gladsaxe” i stedet for at have egen Facebookside.
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16. Eventuelt
Intet.
KALENDER (kun til orientering)
- Besigtigelse på Bakkegården 25. aug.(CEA+SF+TO)
- Redaktionsmøde 60+ 25. aug. (Vore repræsentanter BM, CH og BP har alle sendt afbud)
- Gladsaxedagen 27. aug. (Alle minus CH og BP)
- Formands- og Næstformandsmøde i Danske Ældreråd 29. aug. CEA+IM)
- Borgmesterens time (ekstraord. Seniorrådsmøde) 29. aug. (Alle minus BP)
- Regionsældrerådsmøde 2. sep. (TO+CEA)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 5. sep. (IM)
- Seniorrådsmøde 12. sep.(Alle)
- Møde i NØ-Regionen 15. sep. (IM+CEA)
- Møde med overtandlæge Liselotte Harild og projektleder Kamilla Skovholm Aybar om implementering af undervisningsprogrammet for mund- og tandhygiejne 7. okt. (CEA+CH+IM)
- Temamøde i Danske Ældreråd om Valg til Seniorråd 10. okt. (Alle minus BP)
- Seniorrådsmøde 10. okt. (Alle)
- Deadline for artikler til 60+ 19. okt. (CEA)
- Internt seminar på Højgård 31. okt. (Alle)
- Danske Ældreråds konference i Vingsted om Tilgængelighed og ulighed blandt ældre borgere 9. nov. (CEA+BM+SF+TO og evt. CH+BP)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 14. nov. (IM)
- Evt. temamøde Se og Hør 15. nov. (Alle)
- Seniorrådsmøde 21. nov. (Alle)
- Regionsældrerådsmøde 25. nov. (TO+CEA)
- Møde i NØ-Regionen 29. nov. (IM+CEA)
- Seniorrådsmøde 12. dec. (Alle)
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 BP
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TEMAMØDER 2016 (Foreløbig plan):
- Demensteater 4. kvt.
EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- Trafik og tilgængelighed
- Workshop for seniorforeninger
- Livet i den tredje alder
- Døden
- Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60+ evt. med Trine Græse
- Hjemmehjælpen
- Ensomhed
- Vi bliver ikke yngre - Henning Kirk / Lone Kühlmann
- Demens og dens konsekvenser
- Dialogmøde med 60+'ere i kommunen
- Fremtiden for Senior-Gladsaxe

Med venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
Formand Carl-Erik Andersen
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