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Referat af møde mellem Borgmesteren og Seniorrådet 29. august 2018
Borgmesteren indledte med at sige, at hun glædede sig over muligheden for at tale med Seniorrådet om budgetforslaget.
Borgmesteren sagde, at Gladsaxe en veldrevet kommune med en robust økonomi, og at det
betyder, at man kan have ambitiøse mål for, hvordan Gladsaxe skal udvikle sig. Vi har en vision
for at sikre, at vores lokalsamfund er i social, økonomisk og miljømæssig balance, og vi vil være
med til at bakke op om FN’s 17 verdensmål. Derfor er bæredygtig vækst og velfærd på dagsordenen.
Det handler både om god velfærd for Gladsaxeborgerne, at understøtte gode vækstvilkår for
erhvervslivet og at sikre, at vi har en grøn by med gode udfoldelsesmuligheder.
Borgmesteren bemærkede, at hun var klar over, at Seniorrådet har afgivet høringssvar til ny
Gladsaxestrategi, så Seniorrådet ved, at Gladsaxestrategien fastlægger de strategiske pejlemærker for de kommende 4 år med fokus på vækst og velfærd. Borgmesterens budgetforslag
støtter op om visionerne og sikrer, at Gladsaxe Kommune forbliver økonomisk sund og veldrevet.
Det er vigtigt, at der skabes kontinuitet i de store projekter, som er i gang i kommunen. Der
skal også investeres i velfærd blandt andet dagtilbud, fordi Gladsaxe er en kommune, der vokser, og derfor skal der bruges op imod 1000 daginstitutionspladser de kommende 8 år. Der investeres i Fremtidens skole, ud over de 250 mio kr. der allerede er afsat, afsættes 70 mio kr.
yderligere. Idrætsfaciliteterne bliver brugt og dermed slidt. Det er Skøjtehallen, der står for tur
denne gang, og Borgmesteren vil afsætte midler til at renovere eller bygge helt nyt.
Der skal også iværksættes klimatiltag bl.a. madaffaldssortering, og vi skal sikre os mod de store
regnskyl, der kommer oftere og oftere. Tidligere hed det 100 års regn, nu hedder det vist snarere 10 års regn.
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Med hensyn til anlægsprojekter, så er der en grænse for, hvor mange projekter kommunen
kan klare at gennemføre på én gang, derfor har Borgmesteren foreslået en rebudgettering af
nogle projekter, hvilket betyder, at projekterne er mere realistiske at gennemføre, og at kommunen forhåbentlig er med til at overholde anlægsloftet samlet set, selvom Gladsaxes anlægsramme er på 214 millioner kr. og vi har projekter for omkring ½ milliard.
Der er ikke projekter på ældreområdet, der berøres af udskydelsen. Sundhedshuset er udskudt
på grund af arkitektkonkurrencen, men bliver ikke udskudt i øvrigt.
Som det fremgår af det, der ikke står i budgetforslaget, er der ikke planlagt besparelser på ældreområdet. Der bliver flere ældre over 85 år, og de trækker i højere grad på sundheds- og plejeydelser. Derfor vil Borgmesteren have gennemført en analyse, der beskriver og vurderer,
hvordan vi kan modvirke udgiftsvæksten på ældreområdet og fortsat bevare det gode serviceniveau i kommunen. Det kan f.eks. være ved hjælp af velfærdsteknologiløsninger, rehabilitering, inddragelse af pårørende og frivillige og måske helt nye samarbejder, som vi ikke har
tænkt på endnu. De ældre bliver heldigvis også sundere. Der satses fortsat på personcentreret
omsorg, og Seniorcentrene ombygger for at understøtte udviklingen. Derfor har Borgmesteren
foreslået, at funktionspuljen forlænges i 2022.
Borgmesteren bemærkede, at hun var kommet til et punkt, hvor Seniorrådet har sat et klart og
tydeligt aftryk på hendes budgetoplæg: Nemlig den ændrede bevillingspraksis for trehjulede
cykler, som Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget har anbefalet på baggrund af Seniorrådets
høringssvar til Kvalitetsstandarder, Indsatskatalog og Tilsynspolitik for 2019.
Det bliver lettere at få bevilget en trehjulet cykel, og der er afsat 50.000 kr. årligt til indkøb af
cyklerne. Et eventuelt behov ud over dette skal finansieres inden for udvalgets ramme.
Seniorrådet fremsendte i foråret tre budgetønsker: Permanentgørelse af ordningen med tandhygiejne samt årlige tjek af syn og hørelse på Seniorcentrene, genindførelse af årlig, grundig
rengøring for hjemmehjælpsmodtagere og etablering af værksteder og værkstedsaktiviteter til
beboerne på Seniorcentrene. Borgmesteren sagde, at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
har valgt ikke at anbefale Seniorrådets budgetønsker til videre behandling. Det det er nok,
fordi det meste foregår allerede.
Borgmesteren sagde, at hun fortsat synes, at mund- og tandeftersyn på seniorcentrene er en
god idé. Der er afsat midler til ordningen i 2019, og så må vi se, hvad der sker i 2020. Beboerne
på seniorcentrene kan også få tjekket deres syn, de skal dog selv betale, ligesom vi andre skal.
Kommunen betaler for tjek af hørelsen, så Borgmesteren mener, at beboerne på seniorcentrene er dækket godt ind.
Borgmesteren bemærkede, at hun og Seniorrådet også i foråret havde talt om genindførelse af
årlig, grundig rengøring for hjemmehjælpsmodtagere. Ordningen blev ikke brugt af ret mange
borgere, da de ikke magtede at gøre brug af den. Alle blev kontaktet direkte, så de kendte til
ordningen. Det er borgere, der ikke er i målgruppen, der ønsker grundig rengøring.
Seniorrådet sagde, at de ønsker en udvidelse af målgruppen, da borgerne klager over, at der
ikke gøres godt nok rent. Borgmesteren svarede, at man konkret kan sende nogen ud for at se
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på standarden, dér hvor borgerne har klager. Seniorrådet vil se nærmere på Kvalitetsstandarderne, da det muligvis også handler om en forventningsafstemning.
Seniorrådet oplever, at borgerne gerne vil betale for ekstra rengøring, hvis kommunen vil stå
for dette. Borgmesteren svarede, at kommunen ifølge kommunalfuldmagten ikke må tilbyde
tilkøbsydelser til den kommunale hjemmepleje, men at borgerne kan vælge en privat leverandør i stedet.
Seniorrådet har også indsendt ønske om etablering af værksteder og værkstedsaktiviteter til
beboerne på Seniorcentrene. Borgmesteren sagde, at Gladsaxe Kommune har fået 4,7 mio kr.
til klippekortordningen og har også selv afsat midler, så der er gode muligheder for at etablere
aktiviteter. Beboer- og Pårørenderådene er med til at prioritere brugen af midlerne inkl. Funktionsændringspuljen, så de kan vælge at etablere værksteder, hvis de ønsker det. Der er allerede værksteder på Bakkegården og Rosenlund.
Klippekortordningen var oprindelig planlagt til at være ½ time om ugen til hver enkelt beboer,
men Gladsaxe har fået lov til at lave fælles aktiviteter for grupper af beboere, men vi skal sikre
os, at alle kommer med til noget. Der er ikke lagt op til, at klippekortordningen skal fjernes, når
den overgår til bloktilskuddet.
Seniorrådet fremhævede, at der mangler fx bofællesskaber, hvor ældre kan flytte hen, når huset er blevet for stort. Borgmesteren mener ikke, at det er en kommunal opgave at oprette seniorbofællesskaber, kommunen kan heller ikke forære en grund væk til et seniorbofællesskab
eller beslutte, at en grund som ejes af en anden, skal bebos af personer over 50 år. Foreningen
Glad Senior må gå i dialog med de almene boligselskaber, men boligselskaberne skal først og
fremmest prioritere de borgere, der står på ventelisten. Borgmesteren foreslog, at man laver
et seniorbofællesskab i en del af en eksisterende andelsboligforening. Gladsaxe har mange små
boliger, derfor vil kommunen gerne have flere familieboliger, men det bør ikke være en forhindring for, at et boligselskab opretter et seniorbofællesskab som en del af et større byggeri.
Seniorrådet spurgte, om medarbejderne i senioridrætten er ansat af kommunen, og Borgmesteren svarede, at de alle er fastansatte, dog ikke alle på fuld tid.
Seniorrådet stillede spørgsmål til beslutningsnote 6, hvor det fremgår, at den forventede udgiftsvækst på ældreområdet kan modvirkes blandt andet ved inddragelse af pårørende og frivillige. Vil man spare penge ved at bruge pårørende og frivillige? Borgmesteren svarede, at det
ikke er hendes holdning, at frivillige skal overtage kerneydelsen. Det vil aldrig være de frivillige,
der har ansvaret for aktiviteten. Det behøver dog ikke at være personalet på Bakkegården, der
råber op til bankospillet for borgere, der kommer udefra. Frivillige kan løse opgaver, der frigør
det faste professionelle personale til kerneydelserne.
Seniorrådet spurgte til ordningen med gratis flekstur til Telefonfabrikken, der var afsat 400.000
kr. og så skulle ordningen vurderes i forhold til behovet. Borgmesteren sørger for, at Seniorrådet får en tilbagemelding på, hvor længe ordningen løber og en vurdering af, hvor meget den
bliver brugt.
Seniorrådsformanden rundede af med at takke Borgmesteren for en god dialog.
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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)
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
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-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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