
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 11. november 2015. 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susanne Borch, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt 

Riise-Knudsen, Mona Gøthler, Ole Scharff-Haarbye og Preben Bildtoft.  Afbud fra Per Bjarvin. 

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Susanne Khalil (referent).  

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller og Anne Hjort. Afbud fra Poul V. Jensen. 

   

1. Godkendelse af konstituerende referat. 

Godkendt. 

   

 

2. Godkendelse af referat fra ordinært møde. 

Godkendt. 

 

 

3. Fordeling af plejehjem. 

Alf Wennevold oplyste, at Per Bjarvin har afgivet sin plads på Brogårdshøj til Preben Bildtoft.   

 

 

4. Meddelelser fra formanden. 
Alf Wennevold orienterede om at han har anmodet om et kort introduktionsmøde hos en række 

chefer i kommunen. Forvaltningen koordinerer dette. Oplyste endvidere, at aktivitetsbestemt 

nyhedsstof fra seniorrådet kan bringes i kommunens avis der udkommer kvartalsvis.   

 

5. Status opgaveudvalg. 

Mogens Nielsen orienterede om arbejdet i opgaveudvalget for Trafik. Der arbejdes nu med 2 

overordnede emner i hver sin arbejdsgruppe: Bydel og Vej/skole. Mødeafviklingen styres stramt og 

professionelt og der pågår et stort arbejde, da der er mange punkter til behandling da udkast med en 

prioriteret liste skal være klar til behandling primo januar 2016.  

Mogens Nielsen sagde, at det indtil videre har været meget spændende at deltage i et opgaveudvalg, 

da det giver mulighed for at få indsigt i et område man ellers ikke kunne følge så tæt. Mogens 

Nielsen opfordrede rådets medlemmer til at komme med forslag til opgaveudvalget.  

 

Bente Frimodt-Møller tilsluttede sig Mogens Nielsens beretning. I opgaveudvalget for 

Sundhedspolitik er arbejdet også meget professionelt styret og der kigges specifikt på hvad der er af 

sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.   

 

Anne Hjort oplyste, at der i opgaveudvalget for Ungepolitik arbejdes med alkohol. De unge er 

stærkt involveret i arbejdet. I opgaveudvalget for Integration af flygtninge er der bl.a. fokus på 

kompetenceafklaring af flygtninge. Det er vigtigt at komme ud på en arbejdsplads da det er en god 

måde at blive integreret på.         

Bente Frimodt-Møller påpegede, at opgaveudvalgene ikke er besluttende og at de ideer der skal 

arbejdes videre med skal være inden for de økonomiske rammer da der ikke er flere penge. 
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Alf Wennevold oplyste, at han – som repræsentant for Seniorrådet – på opfordring af kommunen 

indtræder i arbejdsgruppen for bydelscentre, der hører under opgaveudvalget for Trafik.        

 

6. Det offentliges digitale kommunikation med borgerne. 
Det blev oplyst at der afholdes digital uge i uge 47. Det betyder at borgere kan møde i 

Kommuneservice og få hjælp til IT.  

Mona Gøthler oplyste, at det er problematisk at man hvert år skal søge om fritagelse for digital post.  

Susanne Borch oplyste, at man kan søge om at blive permanent fritaget for digital post og Ole 

Scharff- Haarbye oplyste, at man skal huske at søge begge veje. Ole Scharff-Haarbye oplyste 

endvidere, at rigtig mange unge ikke har tilmeldt sig Digital Post. Kommuneservice gør et stort 

arbejde for at udbrede kendskabet til Digital Post og hjælpe borgere der ikke selv kan.  

    

 

7. Spørgsmål til kommunalbestyrelsesmedlemmerne og forvaltningen og vice-versa. 

 

Mona Gøthler oplyste, at medarbejderne på Adelaide bruger meget tid på Care-systemet. Thomas 

Bille svarede, at systemet dækker mange behov.   

 

Mona Gøthler sagde, at hun synes det er vigtigt at have tæt kontakt til kommunalbestyrelsen, så 

derfor var det måske ikke optimalt at afkorte mødet med 30 minutter, for at give plads til et internt 

møde kun med deltagelse af rådets medlemmer. Alf Wennevold svarede, at forsøget prøves af og så 

kan man evaluere hvordan det virker. 

 

Mona Gøthler ønskede, at rådet i det nye år besøgte plejehjemmene.  

 

Thomas Bille oplyste, at man på Socialudvalget går i gang med en proces hvor man drøfter om det 

kunne give mening at lave nogle overordnede principper for kvalitetsstandarder fremadrettet, for at 

lave en række ens rammer så de mange standarder ikke skal forelægges udvalget.  

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte om tilbagemelding på evaluering af ”Oldeugen”. Bente Frimodt-

Møller oplyste, at den generelle opfattelse havde været, at ugen var en stor succes men meget 

ressourcekrævende.     

Ole Scharff-Haarbye spurgte om kosten på plejehjemmene havde været drøftet i Kostrådet, hvortil 

Sonja Minor Hansen svarede emnet bringes op i det førstkommende møde i Kostrådet. 

 

Ole Scharff-Haarbye om pengene fra Ældrepuljen indgår i kommunens budget hvortil Thomas Bille 

svarede, at pengene er indarbejdet i budgettet (faste løbende indsatser) og der er afsat penge også i 

2016 til området.  

 

Mogens Nielsen spurgte medlemmerne af Kommunalbestyrelsen,  om de havde nogle forventninger 

til rådets medlemmer og dets arbejde. Anne Hjort svarede, at hendes forventninger hovedsageligt 

gik på at høre om emner eller problematikker som skulle bringes videre og nævnte som eksempel at 

hvis maden ikke er god flere steder på plejehjemmene, er det yderst relevant at tage emnet op. 

Bente Frimodt-Møller bakkede op om dette synspunkt. 

     

 

8. Næste møde.  

Onsdag den 9. december kl. 15.00. Der afholdes julefrokost lige efter mødet.  
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9. Eventuelt.  

Intet. 


