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Seniorrådet i Gladsaxe
Medlemmer:
Minna Vadskjær (MV) Afbud
Lis Smidsholm (LS)
Jørn Guldberg (JG)
Willy Frank Jørgensen (WFJ)
Hans Christian Kirketerp-Møller (HCK)
Jimmy Hansen (JH)
Per Mikkelsen (PM)

Referat af møde i Seniorrådet 7. juni 2022 kl. 9.00-12.00
Mødet afholdes i lokale 3607 (Bagsværdværelset)
Dagsorden:
1. Kl. 9.00-9.03 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden er godkendt.
2. Kl. 9.03-9.05 Godkendelse af referat
Referat er godkendt.
3. Kl. 9.05-9.10 Seniorrådets økonomi
Ingen yderligere kommentarer.

4. Kl. 9.10 - 9.15 temadag, forslag fra HC: Peter Gjessing; hvordan sikres fysisk og social velfærd.
Hvem er tovholder? Praktisk arrangement.
Willy er tovholder og oplyser at oplægget med Peter koster 22.500 kr. + 3% i servicetillæg
Oplægget omhandler fysisk og social velfærd for ældre
Olivia tjekker med Byrådssekretariatet om oplægget har faglig bund og er OK, og melder herefter tilbage til Willy.
Seniorrådet vil gerne køre videre med planen om at invitere Peter Gjessing, såfremt det er OK.
5. Kl. 9.15-10.15 Høring af om Gladsaxe strategien v/ Malene Ravn
Malene Ravn deltager på mødet
Malene tager referat af høringen som bliver tilføjet til referatet af mødet 7. juni
Malene præsenterer processen for afgivelse af høringssvar.

Bilag 5.1 - Høringssvar Gladsaxestrategien
6. 10.15-10.30 Gennemgang af Sundhed og rehabiliteringsudvalgets dagsorden punktet kan udgå, vi har ikke fået dagsorden fra juni
Lis tager kontakt til Kristine og drøfter seniorrådets kommentarer til dagsorden til mødet 13. juni da Minna og Lis ikke har haft
Lis drøfter besparelsesforslagene samt rådets ønske om forøget sekretærbistand.
• 10.15-10.25 Den nye ældrelov - evt. input fra SR til sundheds ministeren med udgangspunkt i Minnas oplæg
Seniorrådet er glade for det oplæg Minna har lavet til den nye ældrelov og ser frem til at få det videresendt.
Bilag 6.1 - Ældrelov

• 10.25- 10.30 Tilbagemelding fra pårørenderåd, omsorgstandpleje mm
Mødet med omsorgstandplejer er udskudt til efter sommerferien, så vel engang til august uden at kende den eksakte dato
Der har ikke været møder med pårørenderåd.
7. 10.30-10.45 Gladsaxedagen 27. august 2022
praktisk planlægning- vore budskaber/ uddeling af materiale/ vagtplan mm.
Olivia følger op på t-shirts til seniorrådet. Det er bestilt i uge 22.
Jimmy kan ikke deltage på skovturene.
Olivia skriver til rådet når t-shirtsene er leveret og så kan seniorrådet hente dem som det nu passer.
Jimmy og Jørn kan ikke komme på Gladsaxedagen. Minna køber chokolade til Gladsaxedagen.
8. 10.45-11.00 Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
9. Kl. 11.00-11.30 Gennemgang af rapporter for tilsyn og høringer 2021 Pernille Kapp Rosenkjær og Herle Klifoth deltager på mødet
Herle fortæller om de forskellige former for tilsyn der kan være:
BDO tilsyn
Reaktivt tilsyn
Ældrefagligt tilsyn
Sundhedsfagligt tilsyn
Seniorrådet har mulighed for at give deres betragtninger med som høring til politikerne.
Seniorrådets har følgende input til høring af tilsyn for 2021:
- Seniorrådet savner oversigt over den fastsatte normeringer og forholdet mellem fastansatte og vikarer.
- Seniorrådet kan ikke se hvordan kommentarerne fra borgerne vægtes i de endelige anbefalinger.
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- Seniorrådet kan ikke se hvordan kommentarerne fra borgerne vægtes i de endelige anbefalinger.
- Seniorrådet kan se formalia er opfyldt i tilsynsrapporterne; men der er tilsyneladende ingen eller meget lille variationer i anbefalingerne.
- Seniorrådet synes at tilsynsrapporterne virker meget ensartende og generaliserende.
Herle gør opmærksom på at råddet nok aldrig vil få oplysninger om den præcise normering. Råddet siger at deres bekymring gik på at der var mange vikarer på opgaverne. Herle
oplyser at tilsynene og normeringen vil være øjebliksbilleder.
Bilag 9.1 - Høringssvar af tilsyn og høringer for 2021

10. Input til presseudvalget
Kommunikation til pressen, hvordan kan Seniorrådet blive mere synligt?
Rådet drøfter et evt. indlæg om fornyelse af kørekort for ældre i 60+ efter henvendelse fra en borger, som havde udfordringer med fornyelsen.
Hans Christian taler med Gustav om et indlæg i 60+ og rådet afventer svar fra Borgmesteren på den henvendelse.
Der er for lille kapacitet i Borgerservice til at få fornyet kørekort.
11. Follow-up
Møde med brobyggerne
Møde med Handicap udvalg
Møde med boblberg
Møde med div politiske udvalg
12. Bordet rundt
Ordstyrer: Hans Christian
Referent: Olivia Norup Jantzen
Med venlig hilsen
Minna Vadskjær
Seniorrådets møder:

18/5, 7/6, 30/8, 28/9, 25/10, 23/11, 21/12
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