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Referat af Seniorrådets møde med Borgmesteren 31. august 2017
Formanden bød velkommen til Borgmester Trine Græse og takkede for hendes tid som Seniorudvalgsformand. Seniorrådet sender som vanligt høringssvar til budgettet til alle byrådsmedlemmer.
Borgmesteren takkede for invitationen, hun overtager gerne traditionen med møderne mellem
Borgmesteren og Seniorrådet, som altid er kommet med gode input. Hun tilføjede, at det er
sidste møde med det nuværende Seniorråd, og hun takkede for det store arbejde som Seniorrådet har gjort i de sidste snart 4 år.
Budget 2018-21
Borgmesteren indledte med at fortælle om budget 2018. Gladsaxe har en robust økonomi,
men har alligevel ikke uanede muligheder på grund af stramme rammer for udgiftsniveauet i
kommunerne, sådan har det været i mange år, uanset regering. Budgettet sikrer kontinuitet i
de projekter, der er sat i gang, og som også har fokus på de nye udfordringer, som vi står overfor.
Borgmesteren er meget optaget af, at der skal være lige muligheder for at kunne klare sig selv,
da dette giver den største livskvalitet for den enkelte. Vi overtager også flere sundhedsopgaver
for regionen og dette forbereder vi os på som kommune. Vi er ved at planlægge et Sundhedshus for alle borgere, hvor der tænkes helhedsorienteret så der både er fokus på de fysiske rammer og på velfærdstilbuddene. Der er afsat midler over flere år til at videreføre og forbedre
personcentreret omsorg på seniorcentrene, og Borgmesteren foreslår i sit budgetudspil, at der
afsættes midler til en øget vejlederindsats over for social- og sundhedsassistent- og hjælperelever, både for at opkvalificere og for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale.

Gladsaxe er en grøn kommune, og til næste år starter en løbende implementering af affaldssortering på alle kommunens institutioner. Derfor vil der komme flere skraldespande rundt
omkring. Dette kan ikke gennemføres uden at taksterne for renovation stiger, derfor foreslår
Borgmesteren at skatten sættes ned med på 0,1%.
Borgmesteren besvarede Seniorrådets spørgsmål til budgettet, som var fremsendt til Borgmesteren inden mødet:
Seniorrådets spørgsmål: Taksten for vask af privat tøj og privat linned hæves til 200 kr. pr. måned for hjemmeboende pensionister. Derved opnås en årlig indtægt på 347.000 kr. Er der udelukkende tale om en regulering op til kostprisen?
Borgmesterens svar: Reguleringen er lavere end, hvad vi må tage som maksimal takst. I borgernes pris indgår ikke personaleudgiften. Den skal dækkes af kommunen. Ved fuld opkrævning af omkostningerne for vask, uden personaleudgifter, vil taksten skulle stige til 266 kr. i
2017 priser. Årsagen til, at der sker en større regulering nu er, at der er sket en genberegning
af prisen, der kan være nogle andre faktorer, der har ændret sig.
Seniorrådets spørgsmål: Kommunens seniorcentre overgår til fast budget. Herved lettes plejepersonalets administrative byrde, da de ikke længere skal udarbejde dokumentation til visitationen for pakketildeling. Samtidig tilpasses budgettet på Hareskovbo til den aktuelle belægningsprocent i lighed med kommunens øvrige seniorcentre. Samlet realiseres der en besparelse på 2,293 mio. kr. årligt. Vi savner en specifikation af besparelsen. Hvor meget udgør de
administrative besparelser og hvor meget udgør besparelsen som følge af den lavere belægningsprocent på Hareskovbo? Er der tale om andre besparelser, fx inddragelse af en budgetbuffer og påvirker det i så fald serviceniveauet?
Borgmesterens svar: Der er ikke tale om andre besparelser. Fast budget betyder, at der er
samme budget måned efter måned, som det fx altid har været på Hareskovbo. Af besparelsen
på 2,293 mio. udgør en reduktion på Hareskovbo på 393.000 kr. som følge af regulering til den
faktisk belægningsprocent på 96%. De resterende 1,9 mio. kr. på samtlige seniorcentre er et
udtryk for mindre dokumentation ved fast budget.
Seniorrådet spurgte, om dette ændres andre steder i kommunen. Borgmesteren svarede nej,
fx i hjemmeplejen varierer borgernes plejebehov meget mere, og derfor vil det ikke være godt
at indføre dette her.
Seniorrådet spurgte, om princippet om, at pengene følger borgerne ikke gælder længere. Borgmesteren svarede, at pengene fortsat følger borgerne, men som et gennemsnit. Der bliver
færre ressourcer til administration, men ikke til pleje. Vi er nødt til hele tiden at prioritere. Der
kommer mere ind i budgettet end der bliver taget ud, og der er en arbejdsopgave, der bortfalder.
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Seniorrådets spørgsmål: Antallet af aktivitetsmedarbejdere på kommunens seniorcentre tilpasses løbende det aktuelle behov i forhold til de uvisiterede brugere, dvs. brugere fra lokalområdet. Caféerne på Bakkegården og Møllegården er nedlagt, og budgettet er derfor tilpasset. Herved er der realiseret en årlig besparelse på 320.000 kr.
Borgmesterens svar: Der arrangeres ikke længere aktiviteter for borgere i lokalområdet, på
Bakkegården og Møllegården, nu cafeerne er lukket for salg. Beboerne på de to steder har i en
periode haft mulighed for at deltage i flere aktiviteter. Hun forventer sig i øvrigt meget af klippekortordningen på seniorcentrene.
Seniorrådets spørgsmål: Som en del af omorganiseringen på træningsområdet primo 2017
blev den visiterede svømmetræning samlet på Kildegården. Derved bortfalder udgifterne til
ekstra normering på Bakkegården, hvorved der realiseres en besparelse på 425.000 kr. årligt.
Det lyder som en stor besparelse, der er vel udgifter i forbindelse med transport til træningscentret og mere personale på træningscentret?
Borgmesterens svar: Besparelsen er udelukkende en ekstra person på Bakkegården, der skulle
være tilstede ved bassinet. Der er ikke sket andre ændringer. Prisen er inklusive løn, ferie, pension, osv.
Seniorrådets spørgsmål: Med indførelsen af Flekstur, som alle borgere har mulighed for at benytte, er der ikke længere behov for ordningen Tur-indkøb. Herved realiseres en besparelse på
100.000 kr. årligt. Betyder det en merudgift for den enkelte borger, der fremover skal betale
direkte til Flextur - i så fald hvor meget?
Borgmesterens svar: Flekstur har en grundtaksten på 24 kr. for ture op til 10 kilometer, hvilket
borgeren selv skal betale. De borgere der er berettiget til at få hjælp til indkøb, kan få leveret
gennem Intervare A/S eller Egebjergkøbmandsgård. Der er kun 9 borgere, der er visiteret til
tur-indkøb i dag.
Seniorrådet oplyste, at deres budgetønsker var en trafikløsning til Telefonfabrikken, Se og hørordningen samt indretning af værksteder på seniorcentrene. De to sidste er ikke medtaget i
budgetforslaget. Borgmesteren svarede, at der er afsat en pulje på 1,5 mio. på Seniorudvalgets
område til ændringer på Seniorcentrene. Seniorudvalget skal prioritere disse midler, og Borgmesteren opfordrede Seniorrådet til at byde ind med forslag til dette.
Seniorrådet påpegede, at der er 1,5 mio. kr. afsat til forbedringer på seniorcentrene, men at
designmanualerne i alt kom op på ønsker til forbedringer på 13 mio. kr. Værkstederne har ikke
været med i designmanualerne. Borgmesteren svarede, at man kan vælge, hvad man ønsker at
prioritere. Maleropgaver kan også indgå i den almindelige vedligeholdelse, andet hører til i boligselskabet. De afsatte midler er ikke kun til designmanualerne.
Dagcenterpladser på Egegården
Seniorrådet har også stillet spørgsmål til reduktion af dagcenterpladserne på Egegården. Borgmesteren oplyste, at antallet af pladser blev øget i 2013, hvor der også blev indført halvdagstilbud. Nyvisiterede borgere får visiteret en plads inden for få uger. Tilgangen til daghjemmene
veksler og siden nytår har vi haft et fald i søgningen, mens vi derimod har flere, som søger demens træningshold på Bakkegården, som er et to timers tilbud. Vi ser en tendens til, at de borgere som har træningstilbuddet på Bakkegården efterfølgende flytter direkte til en plejebolig.
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Det sætter vi pris på, fordi vi stræber efter, at borgerne får så få og så blide overgange som
overhovedet muligt.
Seniorrådet mener, at halvdagshold ikke giver tilstrækkelig aflastning af de pårørende. Det undrer, at der ikke bliver større søgning, for der bliver flere demente. Borgmesteren svarede, at
der også er demenstræningshold, og at nogen vælger dette. Samlet set er de flere træningshold. Seniorrådet var bekymret for, om der er sidder nogen, der ikke kan blive visiteret til en
plads. Borgmesteren svarede, at hun i sine 3 ½ år som Seniorrådsformand, hvor hun også så
klagerne til Borgmesteren, aldrig har set en eneste henvendelse fra borgere angående, at de
ikke kan få en plads. Hun tilføjede, at pårørende godt kan bede om mere aflastning end daghjemmet giver.
Trafikforbindelse til Telefonfabrikken
Borgmesteren sagde, at transport til Telefonfabrikken jo har været en mærkesag for Seniorrådet. Nu kommer der en ordning, der bliver for alle. Forslaget har ikke budgetmæssige konsekvenser, fordi der er luft et sted i Trafik- og teknikudvalgets budget. Der er den begrænsning,
at du kun kan bruge flekstur, hvis du har god tid.
Fremtidens plejeboliger
Borgmesteren oplyste, at hun har lagt op til i sit budgetforslag, at der afsættes 1,5 millioner om
året fra 2018 til 2021 til fortsat fysiske ændringer af vores seniorcentre, så de kan blive endnu
mere demensvenlige i deres indretning.
Da plejeboligerne er lejeboliger, og en ombygning derfor har betydning for huslejen, så er det
ikke bare lige at bygge om. Det er en beslutning, som træffes på afdelingsmødet i boligafdelingen. Derfor har kommunen valgt at bidrage til at understøtte de fysiske rammer for personcentreret omsorg, fordi rammerne måske ikke vil blive ændret, hvis udgifterne skal lægges på huslejen. Pengene afsættes, fordi vi virkelig vil den udvikling, som vi har sat i gang.
Seniorrådet ønsker, at der reserveres plads til nybyggeri. Borgmesteren svarede, at dette har
været behandlet politisk flere gange, og sidst blev konkluderet, at der ikke er et behov lige nu.
Seniorrådet fortalte, at de har lavet en del research på plejeboliger til demente. Hjemlighed og
mindre enheder betyder meget. Rosenlunds demensafdeling er et godt eksempel på, at det fx
er nemt at finde rundt. De eksisterende plejehjem kan ikke tilpasses på samme måde. Derfor
er der behov for nybyggeri eller større ombygninger, men det kan man ikke for 1,5 mio. kr. Seniorrådet foreslog at nedlægge en fjerdel af plejeboligerne for at lave mindre enheder.
Borgmesteren svarede, at hvis der skulle bygges et nyt plejehjem i dag, så ville det komme til at
se anderledes ud end de eksisterende, men dette ligger ikke for, heller ikke at nedlægge en
fjerdel af boligerne. Hun påpegede, at sådanne ændringer vil være huslejefinansierede.
Seniorrådet spurgte, om der er planer om at afsætte arealer til seniorcentre ift. den demografiske udvikling, hvor bliver flere ældre borgere. Borgmesteren svarede, at der er tanker i den retning. Det er nemt at tage højde for årgangenes størrelse, men langt sværere at gætte på, hvor
mange gamle, der bliver plejekrævende. Der er forlydender om, at man har løst Parkinsons
J. nr. 27.69.40P35
Sag: 2016/04016 001

4

gåde om 10-12 år; borgere med Parkinsons er der mange af på seniorcentrene, og de bor der
længe i forhold til andre beboere.
Sundhedshuset
Visionen for sundhedshuset blev vedtaget politisk i januar. Arbejdet med at lave et programoplæg er i fuld gang, hvor visionen bliver gjort mere konkret i forhold til, hvad der skal være i
sundhedshuset, herunder arealbehovet. Det fremgår af Borgmesterens budgetforslag, at der
skal foreligge et konkret byggeprogram medio 2018.
Borgmesteren sagde, at hun ved, at Seniorrådet er del af projektets referencegruppe. Her vil
seniorrådet få indsigt i, hvor projektet konkret er i processen, og få lejlighed til at komme med
synspunkter på indholdet.
Lukning af Gladsaxe svømmehal under renovering
Borgmesteren oplyste, at Senioridrætten virkelig er blevet tilgodeset. Det har været muligt at
beholde antallet af pladser, ved at give senioridrætten dobbelt så meget bassintid som tidligere, og så lave mindre hold, fordi kommunens andre svømmehaller er mindre end Gladsaxe
Svømmehal.
Det er også prioriteret at bruge svømmehallen på Gladsaxe Gymnasium samt Blågård Svømmehal og Bagsværd Svømmehal fremfor svømmehallen på Blågård Seminarium - fordi de er centralt beliggende, i gadeplan, og der er gode parkeringsmuligheder og busforbindelser.
Dem, der er vant til at være på dybt vand må dog finde sig i, at de kan bunde! Seniorrådet gav
udtryk for, at programmet for senioridrætten ser fint ud.
Afslutning på mødet
Seniorrådsformanden takkede for mødet og sagde, at Seniorrådets høringssvar til Borgmesterens budgetoplæg vil blive fremsendt snarest. Borgmesteren sagde, at Seniorrådet er velkomne til at henvende sig, hvis de har spørgsmål, men at den nye Seniorrådsformand Kristine
Henriksen ganske givet kan svare på det meste.
Borgmesteren havde læst i referatet af Seniorrådets møde 14. august 2017, at Røde Kors’ vågetjeneste ikke er i gang endnu, men hun ved, at de er i gang og at de har brug for frivillige.

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Carl-Erik Andersen
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