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02. oktober 2020

Referat af Seniorrådets møde 28. september 2020
Gæst kl. 10-11.
Emne: Generel introduktion til Gladsaxe Kommunes indkøbspolitik v/Indkøbschef Karen Margrethe
Brædder Pilt
IM bød velkommen til Karen Pilt og bad om en introduktion til indkøbsproblematikken. Karen er
indkøbschef i Økonomisk Sekretariat. Den endelige version af indkøbspolitikken blev vedtaget i Byrådet i
april 2020. Den hører under Økonomiudvalget og har både været i høring internt og eksternt. Den tager
afsæt i Gladsaxestrategien, der bygger på FN’s verdensmål, og bæredygtighed er en grundpille i politikken.
Ansvarligt forbrug og produktion spiller en stor rolle.
Via indkøbene ønsker man at nedbringe co2 udledningen, fremme genbrug og genanvendelse mv. Der
stilles krav til leverandører om bæredygtig produktion, håndtering og distribution. De forsøger at få
leverandørerne til at levere sjældnere frem for fra dag til dag for at nedbringe transporten.
CEA nævnte økologiprocenten i plejeboligerne, hvor det vil betyde en prisøgning. Det er vigtigt ikke at
skære i ydelserne til de ældre, så de fx ikke kan få kød hver dag. Karen sagde, at det er en politisk diskussion
og at det blev besluttet politisk, at økologiprocenten i hele kommunen skal være 80 procent. København
har 90 procent og de har ikke afsat yderligere midler. De arbejder fx med madspild. Efterspørgslen på
økologi betyder, at prisen falder.
Der arbejdes også med social bæredygtighed; grundlæggende menneskerettigheder mv. skal efterleves, og
der anvendes fx uddannelsesklausul. Det ønskes, at leverandørerne tager et socialt ansvar for borgere, der
har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Økonomisk bæredygtighed: Der ses også på følgeomkostninger, så vi samlet set får mest for pengene. Man
ønsker at handle med virksomheder, som udviser ansvarlig skatteadfærd. Det er en hensigtserklæring, og
Gladsaxe vil gerne kunne stille det som et krav fremover.
Gladsaxe er tilmeldt mange indkøbsaftaler i Statens og Kommunernes Indkøbsservice, hvor der bliver
indgået større kontrakter for at spare penge.
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CEA spurgte, om der bliver beregnet på, om udliciteringer kan betale sig. Karen svarede, at beregningerne
ligger i forvaltningerne. Nogle gange beder kommunerne om et kontrolbud på opgaver.
Der skal spares minimum 3 mio. kr. årligt på indkøb.
Samarbejder, partnerskaber og innovation: Der er ønske om at fremme innovation til at forbedre produkter
og arbejdsgange fx udvikling af miljø- og energirigtige løsninger.
E-handel og digitalisering: Vi skal holde transaktionsomkostningerne nede, derfor skal manuelle processer
automatiseres med tilgængelige værktøjer herunder fx robotteknologi.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra den 8. september 2020
CEA foreslog på mødet, at gæst til kommende møde er den nye stadsarkitekt.

3. Gennemgang af dagsorden til Sundheds – og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt. forslag til
skriftlig forespørgsel til udvalget v/ AV+IM
Godkendelse af indsatser i handleplanerne tilknyttet sundhedspolitikken: AV sagde, at der også er
igangsat et projekt om ensomhed, og at dette burde hænge sammen med sundhedspolitikken. AV
sagde, at manglende tilskud til kørsel er et problem ift. ensomhedspolitikken, fordi de flere aktiviteter

uden for hjemmet ifølge handleplanen, vil blive et problem for borgeren, hvis man ikke
indtænker tilskud til kørsel, da borgerne oplever, at flekstrafikordningen er besværlig at bruge, bl.a.
fordi de skal være klar fx en time før, og så bliver de hellere hjemme. En anden ordning vil kræve en
budgetudvidelse til handicapkørsel.

Seniorrådet undrer sig over, at de ikke har haft handleplanerne i høring, da Seniorrådet skal høres om
forhold, der berører ældre i kommunen.

Seniorrådet sender ikke bemærkninger til udvalgets dagsorden.

4. Forslag til ekstra seniorrådsmødedato i 2021
-den 28. juni 2021. Datoerne blev godkendt.
Øvrige datoer er foreslået:
4.1
1.2
1.3
6.4 (tirsdag)
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3.5
31.5
30.8
27.9
1.11
29.11

5. Forslag til datoer for seminar for seniorrådsmedlemmer i 2021
Uge 10 (8/3 eller 9/3 kl. 9-15)
Uge 41 (11.10 eller 12.10 kl. 9-15)
TO finder lokaler og orienterer Seniorrådet.

6. Rådets økonomi v/BM+CEA
IM sagde, at Henning Kirk var en meget populær oplægsholder, så det vil være fint at spare op til endnu
en eksklusiv oplægsholder til næste år, når det bliver muligt at holde temamøder igen. Der er også
teatergrupper. Seniorrådet tænker over forslag til temamøder.

IM fortalte, at nogle af de andre Seniorråd bruger midler på at annoncere i lokalavisen. Det er også en
mulighed, selvom Seniorrådet har nemt ved at få oplæg i Gladsaxebladet. CEA sagde, at det er ret
enestående, at der er 60+ bladet i Gladsaxe, så der er Seniorrådet bedre stillet end de fleste andre. OJ
sagde, at hvis Seniorrådet begynder at betale for annoncer, så kan det være sværere at få indlæg i
avisen gratis.

7. Emner/tekst forslag til Roll- ups
Hvor mange ønsker vi?
Tekstforslag?
Seniorrådet venter til planlægningen af Gladsaxedagen. CEA sagde, at man kan låne roll-ups af Danske
Ældreråd med generelle oplysninger om Seniorrådenes opgaver.

8. Opstart til forberedelse af valgprocedure til seniorrådsvalget ultimo 2021
valgform?
Valgudvalg?
Valgmøder?
Fremmødevalg giver en langt højere stemmeprocent, når det afholdes i forbindelse med
kommunalvalget. Borgerne ved dog ikke, hvad de stemmer på, sagde CEA. Digitalt valg er fremtiden.
Byrådet er ikke indstillet på fremmødevalg.
Seniorrådet besluttede at afholde digitalt valg.
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Der skal nedsættes et valgudvalg, der fastsætter nærmere regler og træffe beslutninger ved
tvivlsspørgsmål i den sidste del af valget samt formulering af tekster mv. GU og IM kigger på processen
ift. sidste gang. Er der afsat midler til Seniorrådsvalget i 2021? GU undersøger.

9. Minimumsnormering i plejeboligerne? v/OJ
Har Seniorrådet en holdning om, at der skal være minimumsnormeringer i plejeboliger? Og hvad skal
de evt. være? IM sagde, at der tidligere var plejetyngdemålinger, som lå til grund for normeringerne,
men det krævede et meget stort løbende revisionsarbejde. Måske sker der noget fra politisk hold.
Seniorrådet kan spørge Herle, hvordan man beregner vurderer behovet for såvel normering som
kompetencer.

Ældreministeren har indkaldt til dialogmøde, som skal handle om bl.a. kompetencer og normeringer ift.
hvad man kan gøre. AV sagde, at de borgere, der kommer på plejehjem i dag, er virkelig plejekrævende.

10. Forslag til gæster fremover v/alle
Stadsarkitekten. IM inviterer til næste møde.
Anne Kristensen angående kontinuiteten i hjemmeplejen samt status i hjemmeplejen og på
Kildegården, Midlertidige pladser.

11. Stillingtagen til indkøb af nye IPads v/IM
CEA, IM, TO ønsker den store model. Uden tastatur men med panserglas. GU bestiller. Seniorrådet
køber selv cover og får refunderet pengene af Seniorrådets budget.

12. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
CEA har haft en dialog om caféerne med Borgmesteren. Hareskovbo lukkede for take away pga. de

skærpede Corona regler. CEA foreslog derfor Borgmesteren, at der blev åbnet på Kildegården også
om søndagen, men der er nu åbnet for take away på Hareskovbo igen. Det er ikke muligt at
evaluere ordningen i øjeblikket på grund af Corona.

IM fortalte, at Danske Ældreråd har et temamøde om mødeledelse osv. ud over opgaver mv. til de
nye Ældre/Seniorråd.
13. Referater fra diverse udvalg v/alle
Borgerservice:
Bruger- og pårørenderåd:
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Rosenlund : Mødet den. 22. september 2020 blev aflyst (IM) IM har været i kontakt med Rosenlund
løbende, og de klarer det rimeligt under Corona.
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)
-Konference/repræsentantskabsmøde:
den. 24. November 2020 kl. 10-16. Vingsted Hotel, (IM)
Dagcentre og Plejeboliger:
Hjemmeplejen:
NØ-regionen: (AV,IM)
Omsorgstandplejen: (AV, HJ,IM) Mødet er udsat til 14. december 2020.
Regionsældrerådet: (IM) 14. november2020.
-Næste møde den?
Temamøder: Aflyst i 2020
Trafik- og Teknikudvalget:
60+: Bagsiden har været til høring i Seniorrådet fra IM.
Vest-regionen:
Visitationen:

13. Tilmelding til diverse møder
Blev gennemgået i punktet ovenfor.
14. Eventuelt
Intet.

Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for seniorrådet
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Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2020:
2.11, 30.11.
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2020:
1.10, 4.11, 2.12.
Seminar:
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 )
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• 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
-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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