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Referat af møde i Seniorrådet 31. januar 2022
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser. Nyt punkt 8. om manglende høring
angående nedlæggelse af affaldsordning for ældre. Herle Klifoth deltager klokken 11.30.
2. Godkendelse af referat fra den. 3.januar 2022
Godkendt.
3. Seniorrådets økonomi v/GU
Med forbehold for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets godkendelse af regnskab 2021 har
Seniorrådet et budget på 54.872 kr. i 2022, og der overføres 44.240 kr. fra 2021. Dermed har
Seniorrådet et samlet budget på 99.112 kr. i 2022.
4. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til mødet 07.02 2022
(I kan tilmelde jer til at få dagsordnerne tilsendt via dette link:
https://dagsordener.gladsaxe.dk/abonnent)
Formand og næstformand har haft formøde med SRU-formanden.
Udmøntning af midler i sundhedspuljen: Man kan bruge midler til andre typer af aktiviteter.
Det føler Seniorrådet med interesse.
Revidering af rammevedtægter for beboer- og pårørenderåd: Pårørende skal gå af i
forbindelse med, at beboeren dør. Seniorrådet ønsker en observationsplads i alle Beboer- og
pårørenderåd, men der er en gammel historie, hvor nogen har haft dårlige oplevelser. JG
foreslog, at Seniorrådet udarbejder et forståelsespapir, som kan sendes ud til Beboer- og
pårørenderådene, når de skal tage stilling til, om de vil have en observatør med. IM fortalte, at
SRU-formanden har foreslået, at et seniorrådsmedlem tilbyder at komme ud og fortælle om
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Seniorrådets arbejde og om, hvad de kan forvente af en observatør. Seniorrådet besluttede at
udarbejde et forståelsespapir og tilbyde at komme ud og fortælle. IM og JG udarbejder et
udkast.
Opgaveudvalget: IM har arbejdet i projektgruppen det seneste år, nu er det spændende at se,
hvad der bliver gennemført. Seniorrådet er opmærksom på, at nogle af de emner, der er
fravalgt af Opgaveudvalget fortsat er vigtige og vil sætte fokus på disse fremadrettet. JG
foreslog, at Seniorrådet skriver til SRU om dette. LS foreslog en FUP-mappe (followup) så
Seniorrådet kan huske, hvad de vil følge op på.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til SRU’s dagsorden.
5. Drøftelse og godkendelse af Seniorrådets Forretningsorden (Seniorrådets Forretningsorden af
12.01.2018 vedlagt som bilag)
Det blev aftalt, at IM sætter deadline for besvarelser på alt og skriver, når materialet er til
orientering.
Minna opfordrede til, at man kvitterer for modtagelse af vigtige papirer fx dagsordener.
Tilføjelse til forretningsordenen:
Formandskabet beslutter, om mødet afholdes virtuelt. Der er mulighed for, at enkelte
medlemmer deltager virtuelt ved at give besked på forhånd.
Godkendt. IM tilretter og Forretningsordenen forelægges til endelig godkendelse på næste
møde.
6. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
Der blev udvekslet meddelelser.
7. Seniorrådets høringssvar til SRU vedrørende ensomhed efter udskrivelse fra Kildegården
v/IM
Dette høringssvar blev fremsendt for sent ift. SRU’s dagsordenen, men udvalget har modtaget
Seniorrådets bemærkninger.
8. Miljøudvalget har besluttet at nedlægge en ordning for ældre i forbindelse med ændringer i
affaldssorteringen v/JG
Seniorrådet er ikke blevet hørt i forbindelse med nedlægningen af ordningen. JG udarbejder en
henvendelse til Klima- og Miljøudvalget. GU sender videre med formanden som afsender.
9. Drøftelse og fordeling af Seniorrådets mærkesager (Bilag med forslag til interesseområder og
opgaver vedlagt som bilag)
Initialer er sat efter opgaverne:
Borgerservice LS
bruger pårørenderåd Rosenlund IM, Møllegården JG
Beskæftigelseshuset (Høje Gladsaxe mfl.) Dagcentre og boliger til Seniorer MV, LS
Danske Ældreråd IM og WFJ – alle tager til intro for nye, og deltagelsen tages fra gang til gang
Kildegården (følgegruppe) IM
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Handicaprådet- samarbejde LS, IM
Mad LS og JH -der skal reklameres for caféerne i plejeboligerne,
Nordøst regionen Seniorråd Formand og næstformand
Omsorgstandplejen IM og JG
Projekt ensomhed MV og LS [der er kun én plads i styregruppen]
Regionsældrerådet Formand og næstformand
Temamøder JH og HCK
Trafik og teknik -fysisk tilgængelighed JH og LS
Klima og miljø
60 plus redaktionen og presse - er besluttet
Vest regionen
Seniorråd Ældre Sagen – samarbejde MV og IM
Sundhedshuset LS og HCK
Hvordan sikrer vi en værdig oplevelse længst muligt i eget hjem -boliger MV
Sociale medier i Gladsaxe til de ældre borgere JG og HCK
Temamøde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget HCK
Teknologi og nytænkning i ældreplejen hverdagsteknologi JG og MV
Der skal være et punkt på dagsordenen fremover: Nyt fra udvalgene!
10. Fordeling af høringssvar, Kvalitetsstandarder, Indsatskatalog, Tilsynspolitik (materiale
fremsendt tidligere) Høringssvar senest den 14. februar
Svarene sendes til GU senest 10.02.2022, der samler og videreformidler.
HCK konkluderede, at Seniorrådet læser den overordnede vision og mission, bilagene samt
Tilsynspolitikken og evt. Indsatskataloget.
11. Indkaldelse af budgetønsker til 2023>2026 (materiale fremsendt tidligere) Svar den 23.
februar
Flere ældre- og handicapvenlige boliger -ombygning af to-tre opgange til tryghedsboliger. MV
arbejder med dette. Det bliver måske ikke i år.
Forslag til GU senest 19.02.2022, der samler og videreformidler.
12. Fremtidige mødedatoer for Seniorrådet. Bilag er vedlagt.
Datoerne blev godkendt.
JG meldte afbud til mødet 23.02.2022
Medlemmerne siger til et par dage i forvejen, hvis de ønsker at deltage via Teams.
13. Input til presseudvalget
Kommunikation til pressen, hvordan kan Seniorrådet blive mere synlig?
HCK orienterede om pressemøde i 60+ redaktionsgruppen og om indholdet i det kommende
60+ blad. Der var ros til hans indlæg.
IM har skrevet oplæg til Gladsaxebladet om Møllegårdssagen, som er blevet inkorporeret i en
artikel.
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14. Bordet rundt
Seniorrådet drøftede Møllegårdssagen.
LS fortalte om nogle aktuelle debatartikler i Politiken om ældreområdet.
15. Leder af Sundhed og Rehabilitering deltog i mødet 11.30-12.00
Herle Klifoth gav en kort introduktion til sig selv og til sundheds- og rehabiliteringsområdet.
Der er 2200 borgere i Gladsaxe, der bor i egen bolig og får hjælp efter sundhedsloven og/eller
serviceloven. 550 borgere bor i plejebolig. Gladsaxe har 63 midlertidige pladser. Der er 1100 ansatte til
opgaverne døgnet rundt alle ugens dage. Derudover er der et AkutTeam for Gladsaxe, Rudersdal og
Gentofte kommuner. I alle plejeboliger i Gladsaxe er der producerende køkkener, hvilket er unikt. Det
er også unikt, at der er tilknyttet caféer til plejeboligerne bortset fra på Møllegården og Bakkegården.
Endvidere er det også helt særligt for Gladsaxe, at der er terapeuter tilknyttet alle plejeboliger og
sygeplejersker dag, aften og weekender alle steder. Der er også et rehabiliterende team, der kører ud i
hele kommunen. Plejeboliggarantien på 2 måneder overholdes. Der er frit valg til plejeboliger i
Danmark, og Gladsaxe respekterer fuldt ud, når udenbys borgere ønske at flytte i plejebolig i
kommunen. De kommer ikke bagest i køen.

Ordstyrer:
Hans Christian Kirketerp-Møller (HCK)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Minna Vadskjær
næstformand, Seniorrådet
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