
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 17. august 2016. 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Preben Bildtoft, Sonja Minor Hansen, Susanne Borch, Per Bjarvin og Mona Gøthler. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Susanne Khalil (referent).  

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Poul V. Jensen.   

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold orienterede om ændrede postregler hos Post Danmark. Post Danmark har fra 1. juli 

ændret i brevlevering, hvilket betyder, at der nu kan gå op til 5 dage for levering af et brev. Dette 

betyder at seniorrådets dagsordener fremover udsendes onsdag i ugen inden seniorrådets møde. 

Samtidig sendes dagsordenen til rådets medlemmer pr. mail.  

Alf Wennevold orienterede endvidere om Handicaprådets borgermøde den 15. september. Alf 

Wennevold gjorde opmærksom på, at tilmelding er nødvendig, hvis man ønsker at deltage. 

    

3. Kvalitetsstandarder 2016. 

Kvalitetsstandarderne blev forelagt rådet. Der blev spurt til, om kvalitetsstandarderne hvert år bliver 

forelagt seniorråd og beboer/pårørenderåd, hvilket der blev svaret ja til. Der blev efterlyst et kort 

sammendrag af de steder, der er foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne, så det omfattende 

materiale er nemmere at overskue. Helene Rasmussen lovede, at der vil blive udarbejdet et 

sammendrag næste gang. 

 

4. Udmøntning af Værdighedspuljen.  

Helene Rasmussen orienterede om værdighedspuljen, der blev behandlet på Kommunalbestyrelsens 

møde, den 22. juni 2016. Der var et ønske om at anvende værdighedsmidlerne til ombygning af 

Tranehaven, hvilket ministeriet afslog. Forslaget havde været forelagt forligskredsen i Folketinget, 

men her var der enighed om, at midlerne ikke kan anvendes til anlægsprojekter. Helene Rasmussen 

oplyste endvidere, at værdighedsmidlerne ikke må indgå i kommunens eksisterende budget, men at 

der skal forelægges et særskilt regnskab for hvad pengene konkret er anvendt til.  

Helene Rasmussen oplyste, at der skal ansøges om midler for 2017 i november, og at seniorrådet vil 

blive inviteret til en drøftelse af, hvad disse midler skal anvendes til.    

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han havde erfaret, at værdighedsmidlerne anvendes på en anden 

måde i en række andre kommuner end Gentofte, hvilket Helene kunne bekræfte. Der findes ikke en 
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fordelingsnøgle eller faste retningslinjer for, hvad pengene skal anvendes til og Gentofte Kommune 

kan have andre behov end de øvrige kommuner.   

På spørgsmål fra Mona Gøthler, om der er afsat penge til ombygning af Tranehaven, svarede 

Helene Rasmussen, at det er der ikke på nuværende tidspunkt.  

 

5. Inspirationspapiret. 

Mogens Nielsen orienterede om, at det afsnit, der står midt på forsiden, kan betragtes som en 

formålsparagraf, der afstemmer rådets gensidige forventninger og bl.a. indeholder aftaler om, hvad 

rådets midler skal anvendes til.   

Det blev besluttet, at dele af inspirationspapiret drøftes på hvert møde.   

 

6. Temamøde. 

Alf Wennevold spurgte rådets medlemmer, om der skal afholdes et temamøde i efteråret, hvilket 

blev besluttet. Enighed om at næste temamøde skal omhandle Trafik. Det blev foreslået, at 

temamødet eventuelt kunne afholdes sammen med Ældre Sagen. Det kunne også være en ide at 

inddrage nogle af de folk, der har deltaget i opgaveudvalget. Susi Alsfelt Riise-Knudsen 

undersøger, hvornår Øregaardssalen er ledig.    

 

7. Status opgaveudvalgene. 

Anne Hjorth oplyste, at opgaveudvalget om Idræt/bevægelsespolitik netop har afholdt deres første 

møde. På baggrund af en rapport fra Idrættens Analyseinstitut blev en række tanker og ideer 

præsenteret.  

Bente Frimodt-Møller oplyste, at det sidste møde i Borgerrettet Forebyggelse (Sundhedspolitikken) 

afholdes i september måned. Derefter skal seniorrådet høres inden det forelægges endeligt i 

Kommunalbestyrelsen. 

Oplyste endvidere at opgaveudvalget for Integration af Flygtninge er afsluttet og præsenterer deres 

anbefalinger på Kommunalbestyrelsen den 29. august. Det vigtigste for en flygtning er at komme i 

arbejde og få lært sproget, da al erfaring viser, at det er indgangen til at blive integreret.   

    

 

8. Kommissorium for opgaveudvalg. 

Bente Frimodt-Møller orienterede om det nye opgaveudvalg ”Sundhed i Gentofte - Borgerrettet 

behandling” der vil arbejde med vision og målsætning samt sætte retning og rammer for udvikling 

af den tidligere indsats for kroniske syge, indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, 

forhindre komplikationer og tilbagefald samt for rehabilitering, behandling og opfølgning efter 

udskrivelse fra hospital. 

Det eksisterende opgaveudvalg ”Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse” arbejder videre 

med vision og målsætning for den generelle sundhedsfremme og den borgerrettede forebyggelse, 

hvis formål er at forebygge at sygdom opstår.   
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Det nye opgaveudvalg vil som de tidligere opgaveudvalg bestå af fem medlemmer af Kommunal-

bestyrelsen samt 10 borgere. Nedsættelse af opgaveudvalget skal ske på Kommunalbestyrelsens 

møde den 29. august.    

Opgaveudvalget skal være færdige med dets arbejde august 2017. 

Der blev spurgt om hvorledes borgerne bliver udvalgt til det nye opgaveudvalg, hvortil Bente 

Frimodt-Møller svarede, at man formentlig vil annoncere. Anne Hjorth oplyste, at man til 

opgaveudvalget for Idrætspolitik brugte at annoncere, hvilket resulterede i mange kvalificerede 

borgere.  

 

9. Kommunens budget.  

Helene Rasmussen gav en kort gennemgang af processen omkring kommunens budget. Der er 1. 

behandling af budgettet i september og 2. behandling i oktober.  

Regeringen og KL indgik i juni en økonomiaftale om de kommende års budgetter.  

Der skal ske effektiviseringer, idet alle kommuner fra 2018 skal spare 1 mia.  

Der er pt. balance mellem indtægter og udgifter, men kommunen har et højt anlægsniveau, og der 

vil de kommende år komme øgede udgifter til ældreområdet, det specialiserede område samt til 

flygtninge.    

Alf Wennevold spurgte om kommunen vil indgå en 2-årig budgetaftale igen, hvortil Helene 

Rasmussen svarede, at det endnu ikke er besluttet.    

   

  

10. Bordet rundt. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han havde læst, at der versere en sag i kommunen med DK-pleje, 

hvortil Susanne Andersen svarede at det er korrekt at Gentofte Kommune har en aftale med DK-

pleje og at FOA har varslet konflikt. Kommunen arbejder lige nu med at følge op på at DK-pleje 

overholder de gældende overenskomster. Det er kommunens opfattelse at DK-pleje levere det de 

skal til borgerne i Gentofte Kommune. 

Ole Scharff-Haarbye sagde, at der versere en række klagesager i andre kommuner over DK-pleje. 

Susanne Andersen svarede, at der ikke har været nogen klager fra borgerne i Gentofte Kommune 

over DK-pleje.   

Anne Hjorth svarede, at kommunen har stor fokus på problemet. Poul V. Jensen tilføjede, at det 

vigtigste er, at borgerne er tilfredse.  

Mona Gøthler spurgte, om arbejdet med opgaveudvalgene er en permanent ordning eller en 

forsøgsordning, hvortil Anne Hjorth svarede, at det er en forsøgsordning.  

Poul V. Jensen tilføjede, at arbejdet i opgaveudvalgene er meget intensivt og forløbet bliver meget 

komprimeret, da der er afsat meget kort tid til selve arbejdet. Han sagde endvidere, at det i nogle 

fagudvalg er en udfordring, at der kun holdes møde hver 3. måned, men at det i andre fagudvalg 

fungere udmærket, at der ikke afholdes møde hver måned.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste at Salem har haft kommunalt tilsyn.  
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Mona Gøthler oplyste, at Adelaide mangler wifi nogle steder i huset. Kan det være rigtigt? Bente 

Frimodt-Møller lovede at følge op på dette. 

Mogens Nielsen deltager i formands/næstformands mødet i Danske Ældreråd i Allerød i august om 

seniorrådsvalg i 2017. Desuden holder Danske Ældreråd en temadag om valget, og Alf Wennevold 

nævnte, at der måtte være frit slag for deltagelse for alle, der ønsker at genopstille til valget.   

Der blev spurgt til ansættelse af plejehjemslæger, hvortil Susanne Andersen svarede, at det er 

korrekt, at det er vedtaget, at der skal ansættes en læge, der er tilknyttet plejehjemmet. Beboerne 

kan dog frit vælge, om de vil fortsætte med deres praktiserende læge, eller de vil overgå til ”husets 

læge”. Susanne Andersen oplyste, at hun vil give en orientering på næste møde. 

Poul V. Jensen supplerede med at sige, at personalet bruger mange ressourcer på at få fat i 

beboerens egen læge, så det vil være nemmere med en huslæge. Bente Frimodt-Møller tilføjede, at 

det var vigtigt at sige, at beboeren frit kan vælge om de ønsker at fortsætte med egen læge eller 

overgå til plejehjemmets læge. Der er ingen tvang.  

Ole Scharrf-Haarbye oplyste, at der stadig mangler et gelænder ved tribunen på Gentofte Sportspark 

(udendørs). Mogens Nielsen lovede at undersøge dette nærmere. 

Sonja Minor Hansen oplyste, at Søndersøhave afholder åbent hus den 20. august.   

 

11. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Sonja Minor Hansen oplyste, at hun deltager i Regionsældrerådsmødet i september, hvor det 

sammenhængende patientforløb bliver drøftet.  

 

12. Næste møde – 14. september - mødet holdes på Nymosehave.   

   

13. Eventuelt.  

Intet 


