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Referat af ekstraordinært møde mellem Seniorrådet og Borgmester Karin Søjberg Holst mandag 29. august 2016 kl. 15:30-16.15 i lokale 3607 (Bagsværdværelset)
1. Seniorrådet og Borgmesteren drøfter aktuelle emner jf. Seniorrådets brev til Borgmesteren af 30. juni 2016.
Formanden bød velkommen til Borgmester Karin Søjberg Holst, og Chef for Træning og pleje
Herle Klifoth. Han takkede Borgmesteren for, at Seniorrådet allerede havde fået tilsendt hendes budgetoplæg med henblik på høringssvar.
Budget 2017
Borgmesteren takkede for indbydelsen og indledte med at tale om Seniorrådets spørgsmål til
budgettet. KL har gjort et stort arbejde for at få aftalen med Regeringen på plads, der betyder, at
kommunerne skal reducere udgifterne med 0,5 milliarder årligt, fremfor 2,4 milliarder. For Gladsaxe Kommune betyder det, at vi skal reducere med 5 millioner årligt, svarende til 0,2 procent af
serviceudgifterne.
Ifølge aftalen skal der effektiviseres på digitalisering, regelforenkling og afbureaukratisering mv.
og det er også de områder som Borgmesteren peger på i budgetoplægget. Det skal analyseres om administrationen og de digitale løsninger er tidssvarende, og der pågår en løbende proces med effektiviseringer. Gladsaxe Kommune har en stærk økonomi, og vi kan klare besparelser, men vi skal alligevel prioritere midlerne. Kommunerne må ikke overskride servicerammen
eller anlægsloftet, for så får vi sanktioner.
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Seniorrådet må være fornøjede med budgetforslaget, for nu er ældre- og demensområdet i fokus. Der er afsat 5 millioner årligt til det nære sundhedsvæsen, og det overvejes, om der skal
etableres et Sundhedshus, hvilket Borgmesteren selv er meget spændt på.
Der er afsat midler til personcentreret omsorg på Seniorcentrene, nu både på drifts- og anlægsbudgettet, og ombygningen af Kildegården fastholdes. Puljemidlerne er givet på forhånd til det
nære sundhedsvæsen og demensområdet.
Seniorrådet er meget tilfreds med budgetoplægget. Mens de fleste andre kommuner i regionen er pressede på ældreområdet, bortset fra Gladsaxe, Gentofte og Vallensbæk, er der her
plads til forbedringer og ikke nedskæringer. Borgmesteren svarede, at overskrifterne i medierne
om, at alle kommuner sparer på børn og ældre ikke passer helt. Nogle kommuner har store udfordringer, måske også fordi de ikke har set dette i tide og er forberedt.
Seniorrådet kommenterede, at Borgmesteren foreslår at fjerne tilbuddet om grundig rengøring i
budgetforslaget. Det er svært at have noget imod, at man fjerner ordninger, der ikke bliver
brugt, men der kan stilles spørgsmålstegn ved, om borgerne ikke bruger ordningerne, fordi de
ikke kender til dem. Borgmesteren svarede, at der måske er noget andet, man hellere vil
have. Klippekortordningen skæres ned, men der bevares et beløb til den oprindelige målgruppe,
så vi kan gøre noget for de svageste.
Seniorrådet spurgte til fremskyndet visitation, og Herle Klifoth svarede, at der er fokus på dette,
men kun for de ældre medicinske patienter, ikke for alle. Der er elektronisk udveksling af information mellem os og hospitalerne, som sikrer, at vi kender risikoborgerne.
Der blev også spurgt til, hvad der falder væk fra genoptræningen, og Borgmesteren oplyste, at
hvis en borger visiteres til træning mange gange, bliver der henvist til senioridrætten i stedet. Herle Klifoth sagde, at senioridræt er et godt alternativ til visiteret, vedligeholdende træning. Der kommer til at være løbende optag på holdene, og rollatorholdene er en stor succes.
Seniorrådet spurgte, hvorvidt ombygningen af Seniorcentrene for at understøtte den personcentrerede omsorg vil betyde, at der er er færre midler til pleje af de demente borgere. Borgmesteren svarede, at de 3 millioner, der er afsat til udbedring af de fysiske rammer, er på anlægsbudgettet. Herle Klifoth oplyste, at en plan for forbedring af de fysiske rammer er færdig til december. Planen skal godkendes politisk ift. hvad der skal prioriteres i 2017 og 2018.
Transport til Telefonfabrikken
Dette er en problematik, der ligger Seniorrådet meget på sinde, og som det får mange henvendelser om, senest på Gladsaxedagen. Det er ikke kun et problem at sikre offentlig transport til
Telefonfabrikken, men fortovene er i dårlig stand med knækkede fliser mv., og belysningen er
dårlig. Der har været alvorlige ulykker med ældre, der er faldet på fortovet op til Telefonfabrikken.
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Borgmesteren svarede, at dette har været behandlet før, og små busser er for dyre, og sløjfer på
busruterne tager for lang tid. Modellen med at anvende pensionistkort til Flekstur er afvist af
Movia. Til september kommer dette dog på dagsordenen i Trafik- og Teknikudvalget igen; der
arbejdes på at skabe en forsøgsordning med Movia. Dog skal Movia spare, og det er vi ikke herre
over. De dårlige fortove kan vi dog selv tage hånd om.
Seniorrådet gav udtryk for tilfredshed med, at der fortsat arbejdes med sagen.
Øget palliativ indsats
Borgmesteren oplyste, at der er stor fokus på dette på Seniorcentrene. De uddanner medarbejderne løbende ud fra en konkret vurdering, også i forbindelse med personaleudskiftning. Hjemmeplejen har en palliationssygeplejerske, der virker som supervisor og intern koordinator. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at virke, når vi får praktiserende læger
tilknyttet Seniorcentrene, da vi forventer en afsmittende virkning på dette område.
Lukning af svømmehallen
Borgmesteren sagde, at svømmehallen skal renoveres, og den bliver lukket i en periode på cirka
et år. Den lukker ultimo oktober 2017. Vi kan ikke vente til kommunen har overtaget Blågård,
fordi kapaciteten er meget mindre. Sidstnævnte kan ikke bruges til træning, fordi vandet er for
lavt. Priserne fastsættes hvert år, men disse ændres ikke på grund af renoveringen. Der bliver
skiftet fliser mv. og Borgmesteren har personligt lagt stor vægt på, at der skal være borde og
stole i foyeren, så det er muligt at sætte sig med en kop kaffe.
Det kan blive nødvendigt at lægge senioridrætten på andre tidspunkter end i dag, for at skaffe
kapacitet i renoveringsperioden.
Seniorbofællesskaber
Seniorrådet fortalte om initiativet med at afholde temamøde og indledende møder, for at danne
grobund for etableringen af seniorbofællesskaber i kommunen. Der er stiftet en forening med op
mod 80-100 medlemmer, der holder sit første møde 30. august. Det første Seniorrådet forventer, at der kommer til at ske er, at foreningen forsøger at finde ud af, hvor der kan etableres et
seniorbofællesskab.
Borgmesteren svarede, at Byrådet er åbent overfor at ændre lokalplaner. Foreningen må henvende sig, hvis der ikke allerede er mulighed for at etablere et seniorbofællesskab på matriklen.
Hun foreslog, at der kunne laves opgangsfællesskaber i boligbyggerier med elevator. Vi vil gerne
skabe de rammer, der skal til.
Formanden takkede Borgmesteren, og sagde, at Seniorrådet vender tilbage med forslag til et nyt
møde næste forår. Seniorrådet var rimeligt fornøjede efter at have læst budgettet, og er det stadig efter mødet i dag.
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KALENDER (kun til orientering)
- Besigtigelse på Bakkegården 25. aug. (CEA, IM, SF, TO)
- Redaktionsmøde 60+ 25. aug. (BM, CH, BP, alle melder dog fra til dette møde))
- Formands- og Næstformandsmøde i Danske Ældreråd 29. aug. CEA+IM)
- Regionsældrerådsmøde 1. sep. (TO+CEA)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 5. sep. (IM)
- Seniorrådsmøde 12. sep. (Alle)
- Møde i NØ-Regionen 15. sep. (IM+CEA)
-Borgermøde om Sundhedshus 21. sep. (Alle)
- 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)
- 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
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
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- Dialogmøde med 60+'ere i kommunen
- Fremtiden for Senior-Gladsaxe (oplæg fra CH+BP+BM om de unge 60+ere)
Med venlig hilsen

På Seniorrådets vegne
Carl-Erik Andersen
Formand
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