
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 12. september 2012. 

Til stede: Frederik Teisen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Lene 

Bay, Jette Sørensen, Per Bjarvin, Connie Engelund Erichsen og Steen Borup-Nielsen. 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Vibeke Appelt, Helge Hansen, Vibeke Appelt, Susanne 

Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg og Louisa 

Schønnemann Bøttkjær.  

   

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Frederik Teisen orienterede om sin deltagelse i Lægekontaktudvalgets møde den 11. september 

hvor han på mødet havde orienteret lægerne om borgernes problemer med at komme i kontakt med  

egen læge. 

Alf Wennevold oplyste, at der i forbindelse med lægernes nye overenskomstforhandlinger drøftes 

netop denne problematik.  

   

3. Årsberetning for tilsyn på Pleje- og Sundhedsområdet.  

Vibeke Appelt orienterede om årsberetning for tilsyn på Pleje- og Sundhedsområdet. Resultatet er 

bedre end sidste år hvilket skyldes, at der alle steder har været arbejdet med at efterkomme 

embedslægens anbefalinger hvilket samlet set er udmundet i tilfredshed fra embedslægen. 

Sussi Alsfelt Riise-Knudsen spurgte, hvorfor Lindely ikke kører som de øvrige institutioner, hvortil 

Vibeke Appelt svarede, at Lindely først for nylig har fået en driftsoverenskomst med Gentofte 

Kommune. Der arbejdes med at tilpasse arbejdsgange m.v. på stedet, godt støttet op af Gentofte 

Plejeboliger der hjælper og deler viden. 

Kirsten Kierkegaard oplyste, det tager tid at bygge en ny kultur op, men at kommunens 

kvalitetsstandarder selvfølgelig også skal gælde for Lindely fremover.  

 

4. Mad undersøgelse.  

Kirsten Kierkegaard orienterede om at den nye madordning der trådte i kraft for 1 år siden. Den nye 

ordning betød, at beboere i kommunens plejeboliger, dagcentergæster og de indlagte på Tranehaven 

skal have mad fra KRAM, mens hjemmeboende borgere der er visiteret til madservice fremover kan 

vælge mad fra den private leverandør KRAM eller Den Private Kok.   

I forbindelse med implementeringen af den nye ordning har der været kommentarer fra en række 

borgere. Det blev derfor besluttet, at foretage en undersøgelse, der skulle give et objektivt svar på 

hvad borgerne synes om maden. SFI har stået for undersøgelsen og ca. 500 brugere har deltaget i 
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undersøgelsen ud af 1200 brugere. Undersøgelsen viste, at opgaven er løst godt, idet rapporten 

konkluderede, at der generelt var en høj tilfredshed med maden. Der er dog stadig plads til at 

kvalitetsudvikle de varme retter, bl.a. kan kød og grøntsager forbedres.   

Sussi Alsfelt Riise- Knudsen spurgte, hvorfor der er højere tilfredshed med morgenmaden på 

Tranehaven end andre steder. Tranehaven har et Bake-off koncept, hvilket gør at patienterne hver 

dag får friskbagt brød. Steen Borup-Nielsen spurgte, om der i undersøgelsen blev taget hensyn til 

beboerens mentale tilstand, hvilket der blev svaret ja til. SFI har vurderet, om en deltager var frisk 

nok, ellers blev pågældende valgt fra.  

 

5. Frikommuneforsøg. 

Søren Bønløkke orienterede om at deadline nærmer sig for 2.runde vedrørende indsendelse af 

frikommuneansøgninger da fristen er den 1. november i år. Der lægges op til i fællesskab med 

Gladsaxe Kommune at indsende 4 nye ansøgninger samt 2 kopiansøgninger:  

- Etablering af sociale tilbud efter serviceloven i almene boliger 

- Udvidet mulighed for midlertidigt tilskud til husleje til borgere i en visiteret bolig  

- Tilslutning til Vejle Kommunes godkendte frikommuneforsøg vedrørende større  

   flexibilitet i centres anvendelse af afgiftsfrie busser (kopiansøgning) 

- Undtagelse fra reglen om at borgere med alkoholmisbrug frit kan vælge  

   behandlingssted (kopiansøgning og frikommuneansøgning) 

- Kommunal indgriben uden borgers samtykke i tilfælde, hvor borger lever i egen bolig  

  under forhold, der er til fare for borger selv eller naboer 

- §95, stk. 3 BPA-ordning med valg mellem enkeltsum eller døgnplads 

Mange af de indsendte ansøgninger fra 1. runde vedrørende det sociale område, har man endnu ikke 

modtaget svar fra ministeriet på.    

Kommunalbestyrelsen tager i oktober endelig stilling til hvilken af de ovennævnte ansøgning er 

man tilslutter sig at fremsende. 

  

6. Moderniseringsplan II. 

Søren Bønløkke orienterede om moderniseringsplanen. 

 

7. Budget 2013. 

Hans Toft oplyste, at der er 1.behandling af budgettet den 12. september der indeholder besparelser 

for 2013, svarende til den ekstra regning, som kommunen har fået i forbindelse med 

udligningsreformen. 

 

8. Eventuelle rapporteringer. 

Alf Wennevold orienterede om at han havde tilmeldt sig kursus i bilkørsel. Der var 5 elever der 

havde tilmeldt sig kurset, der bl.a. indeholder undervisning i bilens egenskaber, færdselstavler og 

sygdoms indvirkning på kørsel. Alf Wennevold havde endvidere deltaget i møde i Gentofte 
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Hospitals Bruger Råd hvor det overordnede tema var besparelser og sygefravær der var nedbragt 

med 20%.  

Steen Borup-Nielsen orienterede om møde i Tilgængelighedsforum. Der arbejdes støt videre med 

en række forbedringer i kommunen.     

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Danske Ældreråds bestyrelsesseminar i Vejle hvor 

man bl.a. drøftede København og Frederiksbergs udmeldelser. Danske Ældreråd er i dialog med de 

2 kommuner. Orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmøde.   

Susi Alsfelt Riise-Knudsen spurgte, om man ikke kan genoptage seniorrådets besøg på institutioner.  

Frederik Teisen svarede, at formanden og næstformanden kigger på det.   

Jette Sørensen orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Kløckershave. Rådet blev 

orienteret om, at Mette Kruse ophører, da hun bliver ny forstander på Egebjerg. 

  

 

9. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Søren Bønløkke orienterede om ventelistesituationen.  

 

10. Næste møde.  

Onsdag den 17. oktober 2012 kl. 10-12 i udvalgsværelse 1. 

 

11. Eventuelt. 

Steen Borup-Nielsen ønskede IT på dagsordenen på et kommende seniorrådsmøde og ønskede 

samtidig annonce om IT udsendt til rådets medlemmer. Annonce vedlagt til rådets medlemmer. 

Sonja Minor Hansen udarbejder vagtskema i forbindelse med Ældredage.   

  

 


