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Referat af møde mellem Borgmesteren og Seniorrådet 6. april 2021 om
Seniorrådets budgetønsker 2021-2024
Seniorrådet bød velkommen til Borgmesteren og hun takkede for invitationen og for muligheden for at
drøfte Seniorrådets budgetønsker.
Borgmesteren indledte med at fortælle, at der nedsættes et §17 stk. 4 opgaveudvalg, hvor
Seniorrådet også bliver tilbudt en plads. Udvalgets arbejde skal være færdigt inden årets udgang, og de
skal drøfte en række temaer af betydning for beboere i plejeboliger og for borgere, der modtager
hjemmepleje. Temaerne for plejeboligerne er: Arbejdskultur og -miljø, samarbejdet med familie og
netværk, personaleforhold samt borgere med kognitive udfordringer. Temaet i hjemmeplejen er
brugertilfredsheds-undersøgelsen.
Borgmesteren oplyste, at til sidst i forløbet kan Seniorrådet være med til at prioritere, så jeres ønsker
også kommer ind i en større sammenhæng.
Borgmesteren gennemgik Seniorrådets fire budgetønsker.
1. budgetønske handler om en årlig hovedrengøring
Borgmesteren sagde, at hun og Seniorrådet har talt om den årlige hovedrengøring før, og indtil videre
har Byrådet ikke valgt at prioritere hovedrengøringen i budgetforliget.
Borgmesteren er enig med Seniorrådet i, at rengøring og god håndhygiejne er afgørende i
bekæmpelsen af Coronavirus, men at Coronavirus bekæmpes løbende i dagligdagen ved rengøring af
kontaktpunkter og udluftning mv. En årlig hovedrengøring kan ikke fjerne risikoen for smitte med
Corona.
Borgmesteren sagde, at vi er i fuld gang med at vaccinere. Alle beboere i plejeboligerne er nu færdigvaccinerede, og borgere over 85 år samt borgere over 65 år, som modtager praktisk hjælp og pleje er
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næsten færdigvaccinerede. Risikoen for at blive smittet med Corona minimeres, når man er vaccineret,
og vi ved også, at dem, der alligevel bliver smittet, får et mildere forløb. Tilbagemeldingen fra
hospitalerne er, at de patienter, der indlægges nu, ikke er vaccineret, så vaccinen virker!
Borgmesteren opfordrede alle til at blive vaccineret, for vaccinen er vores vej ud af epidemien.
Seniorrådet sagde, at på grund af Corona er praktisk hjælp i hjemmet hyppigt blevet udsat.
Borgmesteren svarede, at hjælpen kun blev udsat i meget korte perioder, og at det ikke er sket siden
sidste forår. Herle fortalte, at alle er blevet tilbudt erstatningsrengøring.
Seniorrådet fremhævede, at de store ældreorganisationer taler også om, at de midler der er sparet,
kunne gå til hovedrengøring. Borgmesteren påpegede, at ønsket er et budgetønske og dermed ikke en
enkelt hovedrengøring lige nu og her men et fremadrettet ønske, der skal kunne finansieres varigt.
Seniorrådet vil gerne have, at de ældre har et præsentabelt hjem, og det modvirker også ensomhed.
Seniorrådets 2. Budgetønske er, at kommunen stiller mikrobølgeovne til rådighed for de borgere,
der er visiteret til varm mad
Borgmesteren sagde, at hun tidligere har fortalt Seniorrådet, at kommunen ikke har hjemmel til at
bevilge mikrobølgeovne, fordi det betragtes som et almindeligt forbrugsgode.
Borgmesteren fortalte, at et almindeligt forbrugsgode beskrives i vejledningen til Servicelovens
paragraf 113, som ting, der normalt indgår i sædvanligt indbo fx telefon, TV, radio, CD-afspiller, tablet,
computer og almindelige køkkenmaskiner, som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det.
Hvad der betragtes som et almindeligt forbrugsgode ændrer sig over tid i takt med, at flere og flere
anskaffer sig forbrugsgodet, og at priserne også typisk falder. Borgerne kan anskaffe sig en
mikrobølgeovn for 300-400 kr., og ifølge Serviceloven kan der kun ydes hjælp til forbrugsgoder, når
udgiften er over 500 kr.
Da Borgmesterens far overgik til kølemad, købte hun en mikrobølgeovn til 300 kr. som også var den
model, der var nemmest at betjene. Han er begejstret for selv at kunne vælge, hvornår han skal spise.
Herle oplyste, at Ankenævnet beslutter, hvad der er forbrugsgoder. Det er ikke en kommunal
beslutning.
Seniorrådet sagde, at borgerne kun skal låne mikrobølgeovnene, de skal ikke have dem.
Seniorrådets 3. budgetønske er, at plejeboligernes caféer holdes åbne i weekenderne efter
pandemien
Borgmesteren sagde, at hun og Seniorrådet sidste år talte om, at Møllegårdens café ikke bliver åbnet
igen, fordi den nu er dagligstue for de 60 borgere, der bor på Møllegården, og at Bakkegårdens café
blev lukket på grund af et meget lavt besøgstal for en del år siden.
Det er således stadig caféerne på Hareskovbo, Rosenlund, Egegården og Kildegården, der er i spil.
Borgmesteren sagde, at det er besluttet at evaluere ordningen med, at caféen på Hareskovbo holder
åbent søndag, og at Kildegården holder åbent om lørdagen. Resultatet skulle have været fremlagt for
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget efter sommerferien i 2020, men det har jo ikke været muligt på
grund af Corona-restriktionerne. Borgmesteren ønsker at fastholde evalueringen, så beslutningen
træffes på et oplyst grundlag.
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Seniorrådet sagde, at Gladsaxe er en langstrakt kommune, og at det bør sikres, at man dækker så
mange ældre som muligt. Borgmesteren svarede, at Gladsaxe er 7 km på den længste led, det er en
geografisk meget lille kommune, og der er flekstur, der ikke koster mere end en busbillet.
Seniorrådet nævnte den tidligere underskriftindsamling for at holde Kildegårdens café åben både
lørdag og søndag, og at Borgmesteren i den forbindelse bevilligede en mikrobølgeovn på Kildegården
til opvarmning af maden. Der var mange borgere, der mødte op i november, da det var muligt. Nu er
der take away med kun en times åbent fremfor 3 timer. Derfor burde der være råd til at levere take
away om søndagen i denne situation, uden at skulle varme maden op.
Borgmesteren oplyste, at der anvendes 27 mio. kr. mere om året på rengøring. Vi har mistet indtægter
på sportsfaciliteter og biografbilletter, og samtidig betalt løn og fortsat givet tilskud til aftenskolerne.
Der er ikke bare sparet penge.
Herle fortalte, at indtjeningen på Kildegården er gået ned, og at der er blevet afskediget medarbejdere.
Der er ca. 30 borgere, der henter take away dagligt.
Jeres 4. budgetønske er en forhøjelse af klippekortsbudgettet til en time om ugen.
Borgmesteren er enig med Seniorrådet i, at det sidste år har været en rigtig hård tid for både gamle og
unge og alle derimellem. Hun glæder mig til, at samfundet åbner igen, og hun anerkender, at
ensomhed har været et stort problem under Corona-pandemien.
Borgmesteren fortalte, at kommunen prøver at angribe ensomheden fra flere forskellige vinkler. Der
anvendes fortsat omkring 500.000 kr. årligt til klippekortordningen, som administreres af
hjemmeplejen sammen med borgerne. De 500.000 kr. var det beløb, der faktisk blev anvendt i praksis,
da ordningen blev sat i gang. Derfor blev det besluttet at anvende resten af midlerne til andre
relevante aktiviteter for ældre, ved at opnormere antallet af aktivitetsmedarbejdere i plejeboligerne.
Der er iværksat et projekt om ensomhed, men borgerne screenes ikke for ensomhed i øjeblikket, for
alle er mere eller mindre ensomme. I stedet har vi valgt at åbne klubberne i Gladsaxe.
Forsamlingsforbuddet og øvrige retningslinjer skal overholdes, men det er nu muligt at komme ud og
deltage aktivt i klublivet igen.
Under pandemien er der blevet iværksat en ny ringetjeneste til vores udsatte og sårbare ældre. Den
hedder Gladsaxe Kommunes Telefonvenner. Ringetjenesten er oprettet, fordi mange ældre er alene og
isolerede og savner nogen at tale med. Den ældre ringes op af den samme telefonven 2-3 gange om
ugen efter aftale. Samtalerne kan handle om løst og fast og er typisk af længere varighed end de
samtaler, man har via tryghedsopkaldet i telefonkæden.
Borgmesteren understregede endnu en gang, at vejen ud af pandemien, og dermed første skridt ud af
ensomheden, hedder vaccination. Hun håber, at Seniorrådet opfordrer alle til at blive vaccineret.
Seniorrådet møder ikke nogen, der har sagt nej til vaccination.
Seniorrådet hører, at nogle borgere ikke har fået tilbud om klippekort selvom de får mindst en times
hjælp. Herle tager dette med tilbage, så det sikres, at alle, der berettiget, får tilbuddet. Herle sagde, at
alle midlerne er brugt og mere til, selvom det ser anderledes ud i budgettet.
Seniorrådet spurgte, hvor mange der har sagt nej til vaccination. Herle svarede, at der var kontakt til
600 borgere med praktisk hjælp og personlig pleje hvoraf 100 takkede nej, men 85+ gruppen har
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næsten alle takket ja. Tallet er 93 %. Seniorrådet spurgte, om folk ikke kan finde ud af at bestille tid.
Herle sagde, at Visitationen og Borgerservice har kontaktet alle, der ikke har bestilt tid, de er tilbudt
hjælp til at bestille tid og hjælp til at komme derhen. De 80 årige er den sidste gruppe, der skal tilbydes
hjælp, medmindre de henvender sig og har behov for hjælp.
Seniorrådet sagde, at man kan opfordre borgerne til at ringe i udkantstidspunkterne, da der er kortere
kø.
Seniorrådsformanden takkede Borgmesteren for at møde op og tale med Seniorrådet om
budgetønskerne.
Borgmesteren takkede for drøftelsen.

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

Med venlig hilsen
Inge Mandrup Formand for Seniorrådet
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