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14. september 2020

Referat af Seniorrådets møde 8. september 2020
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 02.03.2020.
Referatet blev godkendt.
Roll-ups skal på dagsordenen til næste gang. Alle overvejer, hvad der skal stå på dem.
3. Gennemgang af dagsorden til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt.
forslag til skriftlig forespørgsel til udvalget v/AV + IM
Seniorrådets bemærkninger til SRU’s dagsorden:
Seniorrådet spørger, om de 2,6 mio. kr. der forventes som overskud i budgettet, bliver overført til
næste års budget og i så fald om midlerne forbliver i plejeboligerne. Er man opmærksom på, om
det overførte beløb stiger fra år til år?
Angående kommissoriet for Kildegårdens følgegruppe, så ønsker Seniorrådet konkretiseret om der
er tavshedspligt eller ej. Hvis der ikke er tavshedspligt, er det begrænset, hvad der kan diskuteres
på møderne, og det bekymrer Seniorrådet.
Seniorrådet ser frem til, at Forvaltningen deltager i de undersøgelser, der sættes i værk, bl.a. fra
Vive.
Seniorrådet mener, at procenten af omgjorte klagesager burde være lavere end 40%, selvom det
er lavere end landsgennemsnittet.
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4. Gennemgang af Borgmesterens forslag til budget 2021-2024 og evt. møde v/alle
Seniorrådets bemærkninger til budgetforslaget
Demografimodellen, hvordan anvendes den ift. budgettet?
Seniorrådet efterlyser argumenter for, at der kan spares på hjælpemidler. Der bør ikke være krav
om, at borgerne skal købe robotstøvsugere til hjemmet.
Hvad er ”almindelige forbrugsgoder i hjemmet”? Fx mikrobølgeovne og robotstøvsugere.
Seniorrådet efterlyser en definition.
Der må ikke være tvang ift. at anvende hverdagsteknologi fremfor at få hjælp i hjemmet.
Seniorrådet bakker op om SF’s forslag om, at kommunen skal have en hygiejnesygeplejerske.
Seniorrådet ønsker mere faguddannet personale på ældreområdet.
Seniorrådet ønsker, at der gennemføres evaluering af weekendlukningen i plejeboligernes caféer,
så snart det er muligt pga. Corona. Evalueringen skulle have være gennemført i 1. halvår af 2020.
Der bør afsættes midler til at genåbne cafeerne, hvis evalueringen viser, at der er behov.
Seniorrådet mener, at det vil være urimeligt at lade prisen på tøjvask stige.
Seniorrådet mener, at der bør være tilbud om hovedrengøring til hjemmehjælpsmodtagerne. Dette
er blevet særligt vigtigt under Corona, og der er givet en særlig bevilling til ekstra rengøring pga.
Corona til kommunerne.
Det glæder Seniorrådet, at der er afsat midler til omsorgstandplejen til beboerne i plejeboligerne.
Seniorrådet håber, at fokussen på dette vigtige område fastholdes.
Seniorrådet sender høringssvar til Borgmester og alle partierne.
Seniorrådet beder ikke om et møde med Borgmesteren.
5. Ansættelsesudvalg til ansættelser på Institutionerne (måske lovforslag eller OK forslag) v/OJ
Seniorrådet afventer et eventuelt lovforslag.
6. Lukning og ny oplukning af Kildegården v/OJ
IM kommer med i følgegruppen på Kildegården, og Seniorrådet følger udviklingen og ser, hvad
der sker i løbet af det næste års tid.
7. Henvendelse til Ældreministeren omkring bekendtgørelse af sammensætning af Bruger –
pårørende udvalg på Institutionerne (måske lovforslag) v/OJ
Seniorrådet ønsker en obligatorisk plads i Beboer- og Pårørenderådene i plejeboligerne.
Forslaget promoveres i Gladsaxebladet, og der henvises til den generelle situation. OJ
udfærdiger svar. IM skriver på bagsiden af 60+. Redaktionsgruppen skriver til 60+.
Derefter kan Seniorrådet rette henvendelse til Byrådet, hvis tiden er moden til det.
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8.Møde med udvalgsformand Dorthe Wichmann Muller skal være fremover med formanden og på
skift med de øvrige medlemmer af seniorrådet v/OJ
Det blev besluttet, at møderne fortsættes som nu, men at der er mulighed for at et tredje medlem af
Seniorrådet deltager i formødet, hvis vedkommende har indsigt i en konkret sag, der skal behandles.
9. Drøftelse af begrebet ensomhed herunder også centralmagternes dekreter i relation til Corona
v/OJ
Seniorrådet drøftede punktet. Seniorrådet må hver især gøre, hvad de kan, når de møder mennesker,
der virker ensomme. Der kan henvises til frivillige aktiviteter og evt. til psykologen.
10. Bruger og pårørende i bestyrelser v/OJ
Punktet blev drøftet.
Sagsfremstilling:
Det er et forslag fra Partiet Venstre. Forslaget svarer indholdsmæssigt til styrelseslovene for de
videregående uddannelsesinstitutioner.
Det er for mig meget vigtigt, at vi i Rådet bevæger os væk fra det sagsbehandlende til det ideologiske.
Hvis det sker, synes jeg, Rådet er interessant.
Jeg har nogle politiske lagdelinger om kommuner:
-Befolkningen er det øverste organ
-Byrådet træffer beslutningerne repræsenterende befolkningen
-Udvalgene indstiller til byrådet
-Seniorrådet o.l. kommer med oplæg og idéer til udvalgene
-Forvaltningen er et serviceorgan for byråd, udvalg, råd
-Forvaltningen er sagsbehandlende for befolkningen.
11. Oplæg om ” Buurtzorg modellen, først kaffe, derefter pleje og omsorg” v/HJ
(se Vives nyhedsbrev af 10. juli 2020)
Forslag om at følge Ikast-Brandes model. Seniorrådet kontakter Seniorrådet i Ikast-Brande for at blive
holdt opdateret om projektet. IM kontakter. Eventuelt invitere en repræsentant for at fortælle om
modellen på et Seniorrådsmøde.
12. Forslag til Seniorrådets mødedatoer i 2021 v/IM
Det foreslås, at møderne afholdes klokken 9-12 mandage, når det er muligt, i samme uge som SRU
møderne:
4.1
1.2
1.3
6.4 (tirsdag)
3.5
3

31.5
Møde i juni pga. valget og Gladsaxedagen. IM og GU finder dato.
30.8
27.9
1.11
29.11 + evt. julehygge.
13. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
OJ har udsendt referat af møde i referencegruppe angående Sundhedshuset.
IM fortalte, at der kommer ny brugertilfredshedsundersøgelse angående hjemmeplejen, det bliver
både elektronisk og ved telefonopringninger. Det afsluttes 04.10.2020.
IM har kontaktet personer i plejeboligerne og hjemmeplejen angående, hvordan det går under Corona.
14. Rådets økonomi v/BM + CEA
Nogle af Seniorrådets medlemmer har behov for nye IPads, da de er meget gamle, og det kan ikke
betale sig at reparere på dem.
15. Forslag og prioritering af gæster til seniorrådets møder i resten af 2020:
- Indkøbschef Karen Margrethe Brædder Pilt (karpil@gladsaxe.dk) vedr. indkøbspolitikken
IM Inviterer indkøbschefen til 28.09.2020.
16. Referater fra diverse udvalg
Borgerservice:
Bruger- og pårørenderåd:
Rosenlund : -Næste møde den. 22.september 2020 (IM)
Møllegården, næste møde 16. september 2020(TO)
Danske Ældreråd:
-Temadag: ” Fokus på valg til ældreråd og kommunale erfaringer med COVID -19
den 20.oktober 2020 kl. 9-15.30 (Matrikel 1, Højbro Plads 10, KBH K) IM er på venteliste til at deltage i
dette arrangement.
-Konference/repræsentantskabsmøde:
den. 24. november 2020 kl. 10-16. Vingsted Hotel. Seniorrådet deltager ikke udover IM pga. Corona.
Dagcentre og Plejeboliger:
Hjemmeplejen:
NØ-regionen:
-Møde 3. september. Der kommer et referat af mødet. De fleste Seniorråd har ligget stille under
Corona (AV,IM)
Omsorgstandplejen:
-Næste møde den 14. december 2020 (AV, HJ,IM)
Regionsældrerådet:
-Møde den 20.8.2020 kl. 10-13. IM deltog, og Seniorrådet har modtaget referat og slides.
-Næste møde 4. november 2020.
Temamøder:
-evt. et temamøde vedr. buslinjer v/CEA? Bliver ikke arrangeret.
-den 7. september Livstestamente (aflyst) ny dato. Det vides ikke, hvornår arrangementet kan
afholdes.
-den 25. november emne. Det blev aftalt, at Seniorrådet ikke afholder temamøder indtil videre pga.
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Corona.
Trafik- og Teknikudvalget: BM oplyste, at 250S kommer forbi Høje Gladsaxe. Linje 68 får en
ekstraafgang i myldretiden og om aftenen, og den kommer også forbi Høje Gladsaxe.
60+: redaktionen holder møde 08. september 2020
Vest-regionen:
-Møde i Vest regionen i Gladsaxe den 27. april 2020 (HJ, AV) (aflyst)
Mødet er udsat på ubestemt tid.
Visitationen:
17. Tilmelding til diverse møder
Se ovenfor.
18. Eventuelt
Intet.
Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen

Inge Mandrup
Formand for seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2020:
28.9, 2.11, 30.11.
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2020:
14.9, 1.10, 4.11, 2.12.
Seminar:
-
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Diverse møder:
Mærkesager for Seniorrådet:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
• Opfølgning på bloktilskud, ”ældremilliarden,” fordeling på budgetterne. Hvordan udmøntes
omprioriteringsbidraget i Gladsaxe?
Trafik/teknik (BM)
• Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
• Fremkommelighed på veje og fortove
Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
• Utilsigtede hændelser
• Kvalitetsstandarder
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
• Kontakt til Seniorklubber/foreninger
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
• Opfølgning med Omsorgstandplejen
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
• PR via lokale medier
Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO)
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
• Utilsigtede hændelser
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
• Normering på seniorcentre
• Bruger-pårørenderåd (TO Møllegården, IM Rosenlund)
• Høringssvar (tilsynsrapporter, kvalitetstandarder, indsatskatalog, tilsynspolitik )
• Kontakt til seniorklubber/foreninger
• Kontakt til Fælles Bruger-pårørenderåd (TO,IM))
• Syn og hørelse
Regionen øst (AV,IM)
Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
• Henvendelse fra borgere
Emner til Temamøder:
Forslag til kommende emner:
• Livstestamente og Tidlig fuldmagt
• Seniordating
Oversigt over uafsluttede sager:
1.Daghjem
-halvdagstilbud er hårdt for de pårørende
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-er der tale om besparelser?
2. Plejeboliger
-indretning af fremtidige plejeboliger
-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. Omsorgstandplejeprojektet (afslutter ultimo 2020?)
10. Syn og hørelse?
11. Klippekortordning til beboere i plejeboligerne og hjemmeplejen
12. Normeringen om natten på seniorcentrene
13. Seniorrådet ønsker at besøge Hjælpemiddeldepotet i efteråret
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