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Seniorrådet i Gladsaxe

30. marts 2022

MEDLEMMER:
Minna Vadskjær (MV)
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 22. marts 2022
Temamøde om Seniorrådets arbejde
Afdelingschef Herle Klifoth deltog på temamødet og faciliterede processen.
Dagsorden:
1. Bordet rundt – hvilke forventninger har hvert enkelt seniorrådsmedlem til at være i et
Seniorråd?
PM har selv ligget på Kildegården og meldt sig til interessegruppen. Han ønsker bedre forhold
for den ældre borger i Gladsaxe, der har behov for et ophold på Kildegården. Han er også mod
nedlæggelse af trafikruter.
JG ønsker at arrangere aktiviteter for ældre og synliggøre disse. Stengårdskvarteret har en
busrute to gange i timen, og den kører til Lyngby. Han ønsker, at Stengården oplever sig
integreret med Gladsaxe. Han ønsker også, at erhvervsaktive 60+ har mulighed for at deltage i
de aktiviteter, der er rettet mod pensionister.
LS har interesse for, at der kommer et bredt spektrum af seniorboliger/seniorbofællesskaber i
trafiktætte områder. Den kollektive trafik i Mørkhøj og andre udkantsområder bør forbedres.
Seniorrådets fysiske synlighed skal være større – hun ønsker at holde et møde om året i
plejeboligerne og spise i caféen samt kortere og mere læsevenlige artikler i 60+.

1

HCK har fokus på ældre borgere, der har brug for hjælp. Han ønsker flere hænder i hele den
sociale sektor og flere teams i hjemmeplejen. Han vil gerne afholde en konference om dette
sammen med SRU.
HCK har fokus på digital og fysisk tilgængelighed. Kommunikation fra kommunen skal være let
at læse fx kunne læses op eller få stor skrift. Vi skal leve op til EU’s standarder på området.
Seniorrådet skal være gode til at bruge de platforme, der er tilgængelige. Seniorrådets tanker
skal formidles bredt til borgerne i Gladsaxe.
WFJ ønsker flere seniorbofællesskaber fx med mulighed for fællesspisning. Flere hænder i den
sociale sektor. Han vil gerne arbejde for at gøre tingene bedre for de ældre bl.a. gennem
arbejdet i Danske Ældreråd.
JH er interesseret i demensområdet og i fremtidsfuldmagter samt aktive fællesskaber.
Derudover har han fokus på kollektiv trafik bl.a. i Mørkhøj.
MV ønsker at forebygge ensomhed allerede, når borgerne er på vej ud af arbejdsmarkedet. Der
bør være en strategi for bredere udbud af boliger til seniorer, hvor der er mulighed for
fællesskab. Derudover bør udarbejdes en strategi for håndtering af den manglende
arbejdskraft i plejesektoren bl.a. teknologi, inddragelse af andre faggrupper mv.
2. Seniorrådet drøfter de kortsigtede og de langsigtede mål for deres arbejde (Hvad har vores
fulde fokus i de to år)
Kort sigt er 2 år (Midtvejs): Højere normeringer og lettere at rekruttere medarbejdere (inkl. at
tale faget op), synligt seniorråd, fokus på boliger til seniorer inkl. plejekrævende ældre.
Kommunikationen til seniorer skal være læsevenlig og tydelig inkl. fremtidsfuldmagt.
Langt sigt (hele valgperioden): Borgerne i Gladsaxe kender seniorrådet, og Seniorrådet har sat
fingeraftryk på de politiske beslutninger.
Seniorrådets muligheder for indflydelse -høringssvar, budgetønsker, årlige møder med
Borgmester og udvalg
Herle oplyste, hvor Seniorrådet har mulighed for indflydelse på at få flere hænder:
Kvalitetsstandarder, som angiver serviceniveauet i Gladsaxe og budgetønsker (i foråret, så det
kommer med i budgetforhandlingerne).
Møde med borgmesteren op til den politiske behandling i maj/juni samt i august op til
borgmesterens budgetoplæg. Seniorrådet kan også holde årlige møder med SRU, hvor
Seniorrådet vælger temaet og kan tale med politikerne. Indflydelsesfelt er januar til august mulighed for full-time indflydelse. Seniorrådet har god tid til at lave benarbejdet til 2023.
Herle mindede om at Seniorrådet husker input til værdighedspolitikken, når den er i høring.
Det er her, der er mulighed for indflydelse.
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Der er mulighed for indflydelse på indholdet på kommunikationen hele året. Dette kan bringes
ind til borgmesteren og til SRU. Seniorrådet kan foreslå en strategi for kommunikationen og
dermed få en plads. Herle foreslog en oplægsholder til Seniorrådet for at få nogle input.
3. Hvad vil det sige at være tovholder for et område
Tovholderen er ansvarlig for at udvikle høringssvar og bidrager tilbage til Seniorrådet efter
møder og information osv. De skrivestærke kan hjælpe dem, der ikke er så gode til at
formulere sig skriftligt.
I sidste ende skal høringssvarene forbi resten af Seniorrådet med en deadline, men
medlemmer skal kun melde større ændringer eller eventuelle misforståelser ind. Til sidst skal
det sendes til formanden.
4. Seniorrådet vælger tovholdere for mærkesager og områder, herunder de forskellige udvalg i
kommunen. Udvalgene og deres ressortområder blev præsenteret.
Tovholdere på udvalgene:
SRU: Alle
PHU: LS
TTU: JH
FIU: MV
Kulturudvalget: HCK
Klima og Miljø: PM
BIU: WFJ, LS
Økonomi: HCK, MV
Opsummering og videre proces
Herle foreslog at invitere Therese Monrad til at gennemgå hjemmesiden for Seniorrådet.
GU og MV udarbejder udkast til årshjul for Seniorrådet, og der skal afsættes tid til de fire
temaer, som Seniorrådet har valgt at fokusere på.
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Seniorrådets ordinære møde
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt om udbetalingsmeddelelser som nyt punkt 6.
2. Godkendelse af referat fra 23.02.2022
Referatet blev godkendt.
3. Seniorrådets økonomi
Intet.
4. 11.10-11.40 Handicappolitikken i høring. Freia Maria Flachs deltog under punktet.
Freia Maria Flachs oplyste, at PHU ønsker sig en mere konkret og mere ambitiøs
handicappolitik. Den skal omhandle både børn, ældre, adgangsforhold, byggeri, kultur o.a. Hun
efterlyste forslag til konkrete ændringer.
Seniorrådets bemærkninger:
Billederne er alle af unge mennesker med Downs syndrom, der kunne godt være mere
diversitet.
Målsætningerne kunne godt være mere konkrete.
S 11 angående at offentlige rum skal være tilgængelige. Der bør også stå noget om
mulighederne for handicapboliger. Det er meget svært at få en handicapbolig eller en
stuelejlighed, hvis man bliver fysisk handicappet. Kan kommunen pålægge boligselskaberne at
se bort fra ventelister? De frigiver en anden lejlighed, når de flytter. Sikre, at borgerne får
ombygget en bolig eller får en anden bolig, hvis de får et handicap. Politikken bør skitsere,
hvilke muligheder borgerne har.
Freia Maria Flachs fortalte, at der er forslag om at bygge politikken op om temaer eller
områder, som fx boliger. Er der andre indsatsområder, som Seniorrådet efterspørger?
Seniorrådet svarede tilgængelighed, herunder digital disability polices, der er kommet en
række EU regler på området.
5. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til mødet 24.03.2022
(I kan tilmelde jer til at få dagsordnerne tilsendt via dette link:
https://dagsordener.gladsaxe.dk/abonnent)
Kristine Henriksen er inviteret til Seniorrådets næste møde.
Introduktion til Kildegården: Interesse- og medarbejderråd på Kildegården. Seniorrådet har
indstillet PM. Medlemmerne skal godkendes af Byrådet.
Budgetønsker fra råd og bestyrelser: Det ene budgetønske er fra Seniorrådet, og det andet er
fra Bakkegården om midler til en bocciabane og et sommerhus.
Bakkegården har meddelt, at de ikke ønsker en observatør fra Seniorrådet det næste år.
Seniorrådet drøftede, om de skulle kontakte de Beboer-og pårørenderåd, de ikke har
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observatører i.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til SRU’s dagsorden.
6. Udbetalingsmeddelelser v/MV
Der har været en borgerhenvendelse vedr. udbetalingsmeddelelser. Seniorrådet mener, at
forvaltningen skal svare på denne type henvendelser. MV svarer forvaltningen.
7. Dialogmøde vedr. Ældrelov. WFJ orienterer.
Danske Ældreråd i gang med at komme med forslag til ændret lovgivning ift. at afskaffe
bureaukrati. De efterlyser forslag fra Seniorrådene.
Seniorrådet afsætter 1 time af mødet 18. maj til denne drøftelse.
8. Evaluering af kursus med Danske Ældreråd 1-3. marts 2022
Det var et godt kursus, der var rettet mod nye Seniorrådsmedlemmer, og der var fine input fra
de andre råd. Der er stor forskel på, hvilke midler og faciliteter, der stilles til rådighed for de
enkelte råd. Der bør være nogle minimumsrammer.
9. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
JG har været til møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården.
JH har været til møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund.
MV var til møde i styregruppen for ensomhed. Det omhandler ensomhed for de allersvageste
borgere. Der blev talt meget om brobyggerne og Elderlearn. Der er iværksat en række
projekter.
LS har været til møde i Sundheds-og Beskæftigelseshuset. Hun havde spurgt, om der bliver
patientforeninger i bygningen. Det gør der ikke, men der bliver mødelokaler, som
patientforeningerne kan bruge. Der er meget fokus på bevægelse. Der kommer også en café.
LS sender materiale til orientering til Seniorrådet.
10. Input til presseudvalget
Kommunikation til pressen, hvordan kan Seniorrådet blive mere synligt?
Næste møde er i starten af april i redaktionsgruppen for 60+. LS og JG udarbejder et oplæg om
hverdagsteknologien i lejligheden på Kildegården.
De fire fokusområder skal præsenteres i næste 60+.
LS oplyste, at 60+ også snart kommer med oversigt over skovture, højskoleophold osv.
10. Follow-up
Kaffemøde med klima- og miljøudvalget -er det forvaltningen? MV undersøger.
Information om brobyggerne
Temamøde -Ulf Pilgård WJ
Møde med omsorgstandplejen JG
Invitere formændene for udvalgene til rådets møder
Forsker til at tale på en temadag om demens MV
Foredrag fra arbejdsliv til pensionistliv MV
Seniorrådet vil afholde temamøder i plejeboligerne
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Seniorrådet rundt i caféerne i plejeboligerne
Foredrag af Ole Münster, som har skrevet bogen ”Gør dig klar til et godt seniorliv”
Dette skal sættes ind i årshjulet
11. Bordet rundt
JG skal have oversigt over diæter og kørsel.
Møder i det regionale danske ældreråd. WFJ deltager.
JG bad om, at der fremover er en oversigt over datoerne på de to kommende møder i
indkaldelsen.
Ny oversigt over mailadresser og telefonnumre.
Repræsentantskabsmøde i Danske Ældre Ældreråd.
Ordstyrer:
Hans Christian Kirketerp-Møller (HCK)
Referent: Ghita Uldbæk
Med venlig hilsen
Minna Vadskjær
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