
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 15. februar 2012. 

Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Connie Engelund 
Erichsen, Lene Bay og Susi Alsfelt Riise-Knudsen. Afbud fra Inge Tastum og Steen Borup-Nielsen. 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard og Louisa Schønnemann. Afbud fra Hans Toft 
og Marianne Zangenberg.     

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Frederik Teisen orienterede om det udarbejdede høringssvar til Strategi for 
Kommuneplanlægningen 2012. Der var ingen bemærkninger til høringssvaret fra rådets 
medlemmer.  

 

3. Orientering om udbetaling Danmark og digitalisering v/Jens Peter Friis. 

Jens Peter Friis orienterede om Udbetaling Danmark og digitalisering. 

Fra 1. marts 2012 overtager Udbetaling Danmark administrationen af udbetaling af Pension, 
førtidspension og Boligstøtte. En række andre opgaver overflyttes i løbet af 2012 ligeledes til 
Udbetaling Danmark. Det er Udbetaling Danmark der overtager myndigheden, d.v.s. de har 
bemyndigelse til at træffe afgørelser om Pension og Boligstøtte. Det er dog stadig kommunen der 
varetager opgaven vedrørende personlige tillæg, almindelige og udvidet helbredstillæg (fødder, 
tænder og øre). Henvendelser til Udbetaling Danmark kan alene foregå digitalt eller telefonisk – 
man kan ikke møde op selv. Har man brug for hjælp kan man henvende sig i Borgerservice i sin 
kommune. Ved at samle opgaven til en stor enhed, regner staten med at kunne reducere 
medarbejderstaben til ca. 1500. Over en årrække skal der yderligere skæres 500 stillinger væk.  

Målsætningen er, at borgeren skal have den samme service som hidtil. 

Frederik Teisen spurgte, hvor meget handlefrihed kommunen har efter Udbetaling Danmark har 
overtaget opgaven hvortil Jens Peter Friis svarede, at kommunen ikke har nogen indflydelse på de 
afgørelser Udbetaling Danmark træffer.    

Der satses på at information om den nye ordning, udsendes kort før ordningens ikrafttrædelse. 

Alf Wennevold spurgte, hvad kommunerne har gjort for at forhindre den nye ordning. Jens Peter 
Friis svarede, at KL uden held har forsøgt at argumentere imod at opgaven overdrages til 
Udbetaling Danmark. 

Jens Peter Friis og Søren Bønløkke orienterede om status på opgaven med at sikre at de ældre er 
rustet til den øgede digitalisering. Der bliver i øjeblikket arbejdet på at skabe et fælles overblik over 
behov, nødvendig undervisningskapacitet og mulige samarbejdspartnere. Lone Gladbo har indkaldt 



til et møde om emnet.  Der blev spurgt til hvordan man håndtere de ældre der ikke kan gå på 
biblioteket og få IT-undervisning. Søren Bønløkke svarede, at denne problematik vil indgå i det 
samlede bud på en opgaveløsning. 

 

4. Danske Ældreråd – vedtægtsændringer. 

Frederik Teisen orienterede om Danske Ældreråds forslag til ændrede vedtægter. 

Da Danske Ældreråds driftsmidler p.g.a. besparelser er reduceret, har Danske Ældreråd fremsat en 
række forslag til forenkling af vedtægten. Det foreslås, at bestyrelsen reduceres fra 20 til 11 
medlemmer og årsmøderne ændres fra et årligt møde til ét møde hvert andet år. Man afventer 
udviklingen og ser hvad der sker. Det fastholdes, at formanden vælges af årsmødet, og ikke af 
bestyrelsen. 

 

5. Seniorrådets årsberetning. 

Alf Wennevold ønskede følgende tilføjet under punktet Øvrige initiativer, side 7: 

Gentofte Hospitals brugerråd. 
Seniorrådet i Gentofte er repræsenteret med en person i Gentofte Hospitals Brugerråd. 
 
Det blev besluttet, at årsrapporten udsendes til Kommunalbestyrelsen og Handicaprådet samt til 
kommunens biblioteker og Borgerservice.  

  

6. Eventuelle rapporteringer. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om sin deltagelse i Adelaides nye beboer/pårørenderåd. Der 
er kommet en række nye gode pårørende så det tegner godt. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse Gentofte Hospitals Brugerråd. Rådet har fået ny formand, 
vicedirektør Birgitte Degenkolv. Hospitalet har netop gennemført et telefonkursus for 
lægesekretærer. Formålet med kurset var, at sekretærerne skulle blive bedre til at tale pænt til folk 
der ringer og blive hurtigere til at besvare telefonopkaldene. 

Per Bjarvin oplyste at alt går fint på Brogårdshøj. Per Bjarvin oplyste endvidere, at Ældresagen 
gerne vil hjælpe i det omfang det er praktisk muligt, med at løse digitaliseringsopgaven, herunder 
udbyde flere IT-kurser.  

Sonja Minor Hansen oplyste, at Ordruplunds Venner har holdt stiftende generalforsamling. I 
forbindelse med besøg på Ordrup Gymnasium har ca. 40 unge meldt sig som frivillige.  

Der blev uddelt papirer vedrørende repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand i maj måned. 
Susanne Khalil sørger for tilmelding. 

Lene Bay oplyste, at der er midtvejsrejsegilde på Egebjerg den 23. februar. 

Frederik Teisen oplyste, at han i forbindelse med egen genoptræning på Sankt Lukas, havde ros til 
stedet der er godt organiseret. Hente/bringeordningen fungerer meget fint.   

 

7. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.  

Søren Bønløkke orienterede om læserbrev i Villabyerne, der handlede om indkøbsordning og mad. 
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Kirsten Kierkegaard orienterede om besøg på Kridthuset i forbindelse med sidste 
socialudvalgsmøde. Kridthuset er et velfungerende sted og medarbejderne er meget kvalificerede, 
trods mange udfordringer.  

Kirsten Kierkegaard orienterede om velfærdsteknologi. Der arbejdes p.t. med et konkret 
træningsprojekt hvor ældre med funktionsstab skal have tilbud om et interaktivt træningsprogram 
via en skærm. Programmet skal udvikles, til brug for hold og individuel træning. Søren Bønløkke 
tilføjede, at det ikke er standardtræningsprogrammer der skal udvikles, men en programmer der skal 
give en målrettet træning for den enkelte bruger i forhold til de specifikke træningsbehov den 
enkelte har. Formålet er, at flest muligt skal kunne bruge teknologien for færrest penge.  

Søren Bønløkke orienterede om at venteliste til plejeboliger pt. går den rigtige vej.   

Kirsten Kierkegaard orienterede om en PhD - afhandling om sansehaven på Søndersøhave. I forhold 
til kommunens sansehaver, skal der arbejdes på, at de frivillige der kunne have lyst til at give en 
hånd med at vedligeholde kommunens sansehaver, får mulighed for det.  

Region Hovedstadens akuttelefon er søsat. Er kommet godt fra start. Er startet for at komme de 
lange ventetider på skadestuerne til livs.     

   

8. Næste møde. 

Onsdag den 14. marts 2012 kl. 10- 12 i udvalgsværelse 1.  

 

9. Eventuelt. 

Louisa Schønnemann oplyste, at Gentofte Kommune lever op til mange af de 47 anbefalinger som 
Ældrekommissionen har fremført i sin rapport. Det blev besluttet at punktet bliver drøftet på næste 
seniorrådsmøde.  


