Seniorrådet i Gentofte Kommune

Referat fra Seniorrådets møde den 11. maj 2016.
Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mona Gøthler, Ole
Scharff-Haarbye, Preben Bildtoft og Sonja Minor Hansen. Afbud fra Susanne Borch og Per Bjarvin.
Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Khalil (referent).
Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Poul V. Jensen.
1. Høring om opgaveudvalget Trafik-sikker i byen.
René Hansen og Mikkel Henriques fra Park- og Vej gav en gennemgang af opgaveudvalgets forslag
til kommunens Trafiksikkerhedsplan 2017-2020, som blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets
møde den 10. maj.
Mogens Nielsen gav et oplæg om tilgængelighed i forhold til forslag til indsatser i bydelscentre
hvor trafiksikkerhedsplanen lægger op til:
- at afdække, udvikle og etablere nudging(gøre tingene nemmere) - og Smart By løsninger i forhold
til tilgængelighed
- at afdække effekten af belysning til at fremme en bestemt trafikadfærd
- at udvikle adfærdsdesign, der kan understøtte en oplevelse af øget tryghed
- at etablere smart by-løsninger, der kan forbedre forholdene for de krydsende fodgængere samt
anvise bilister om en både lovlig og hensigtsmæssig parkering
- at etablere tilgængelighedsruter
Mona Gøtheler spurgte, om indsatsområderne dækker hele kommunen, hvilket der blev svaret ja til.
Preben Bildtoft foreslog at man tilføjede en faktaboks i Trafiksikkerhedsplanen, da planen indeholdt
en del mærkelige ord.
Mona Gøthler foreslog at alle borgere får Trafiksikkerhedsplanen husstandsomdelt. Det blev aftalt
at Seniorrådet indsender deres høringssvar senest den 17. maj til René Hansen.
Mogens Nielsen sagde afslutningsvis, at det havde været en god oplevelse at deltage i
opgaveudvalgets arbejde, da han havde fået en stor viden indenfor området.
Under indsatsområder 4: Samarbejde med skoler står der: "Skolelederne oplyser, at det er svært at
få undervisning i trafiksikkerhed ind i skoleskemaet, selv om det er obligatorisk".
Preben Bildtoft sagde, at en sådan udmelding fra skolelederne er foruroligende, idet selve
fundamentet for at skabe gode forhold for alle trafikanter skal bygges op fra grunden( dvs.
barndommen) af skole såvel som forældre.
Derfor ligger der en væsentlig opgave med at bygge en trafikkultur op for et på mange andre
områder velfungerende skolevæsen. Men der må ikke svigtes på dette centrale område.

2. Godkendelse af referat.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden.

Intet.
4. Status – opgaveudvalgene.
Bente Frimodt-Møller orienterede om arbejdet i opgaveudvalget om Ny Sundhedspolitik. Her er der
nedsat 3 arbejdsgrupper der arbejder med henholdsvis Voksne/Ældre, Unge og Supersettings.
Arbejdsgrupperne skal aflevere deres anbefaling til opgaveudvalget efter sommerferien.
Opgaveudvalget om Værdighed har afsluttet sit arbejde. Der har været afviklet en stor interview
runde med inddragelse af brugere, borger m.fl. På baggrund af interviews er der indkommet en bred
vifte af input til værdighedspolitikken. Udkast til politikken skal præsenteres for socialudvalget 18.
maj og på Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni. Oplægget skal i høring på Seniorrådets møde
8. juni.
Anne Hjorth oplyste at opgaveudvalget om Ungepolitik nu er afsluttet og indstilling skal behandles
på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. maj og derefter på Kommunalbestyrelsens møde i
slutningen af maj.
Orienterede ligeledes om deltagelse i opgaveudvalget for Integration der har fokus på den gode
modtagelse af flygtninge. 13 flygtninge har været i praktik i Ikea og én person er blevet fastansat.
Bente Frimodt-Møller tilføjede, at det er vigtigt at flygtningene hurtigt kommer i gang med et
arbejde, da det er afgørende for at man bliver integreret i det danske samfund.
Poul V. Jensen oplyste at opgaveudvalget om Erhvervspolitik kører resten af året. Der afholdes en
erhvervskonference på rådhuset den 18. maj.

5. Seniorrådets temamøde 25. maj.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen bad om flere kopier af flyer der omtaler temamøde om ensomhed, så de
kunne blive omdelt til biblioteker og andre steder. Susanne Khalil sørger for dette.

6. Danske Ældreråd/Regionsældreråd.
Alf Wennevold orienterede om Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 2. maj og Danske
Ældreråds handleplan for 2016-17.
Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde var inviteret som taler. Hun orienterede om de nye
nationale mål for en bedre behandling i sundhedsvæsenet.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at det havde været en succes at deltage i Danske Ældreråds
Repræsentantskabsmøde/konference, idet han havde fået mange gode input fra medlemmer af andre
kommuners seniorråd, arbejdsform m.v.
Ole Schaff-Haarbye spurgte, om Gentofte Kommune har en pårørendepolitik, idet han havde erfaret
at det havde mange andre kommuner. Anne Hjorth spurgte, om han mente en politik for beboere på
plejehjemmene? Ole Scharff-Haarbye efterlyste en pårørendepolitik både for hjemmeboende samt
beboere på plejehjem. Helene Rasmussen lovede at undersøge spørgsmålet nærmere.
Ole Scharff-Haarbye fortalte, at han med succes havde reklameret for Tranehavens bibliotek for
hjælpemidler.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han havde haft en drøftelse med en repræsentant fra Det Danske
Madhus omkring emballagen til maden for de hjemmeboende, hvor plasten på toppen af boksen er
svær at få af. Det Danske Madhus er opmærksom på problemet.
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Sonja Minor Hansen sagde, at der ikke er sket noget efter evalueringen af prøvespisningen fra Det
Danske Madhus. Sonja Minor Hansen tager emnet op i Kostrådet.

7. Bordet rundt.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at der er et lovforslag på vej omkring forsikring for frivillige.
Ole Scharff-Haarbye spurgte om Gentofte Kommune har en borgerrådgivning, hvilket Bente
Frimodt-Møller svarede nej til, men man kan rette henvendelse til Borgerservice hvis man har brug
for hjælp.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Jægersborghave netop har fejret 2 års fødselsdag.
Preben Bildtoft oplyste, at Lyngby-Taarbæk kommune holder oplæg om demens og foreslog, at
temaet kunne bruges til et kommende temamøde i Seniorrådet. Til dette svarede Susi Alsfelt RiiseKnudsen, at Frivilligcentret har et stort projekt i gang netop omkring emnet demens.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at hun havde modtaget klager fra borgere over kaos i
forbindelse med tilmelding til Forårsturene. Susanne Khalil svarede at det desværre var rigtigt, idet
kommunens nye bookingsystem gik ned, kort tid efter tilmeldingerne var startet pr. telefon.
Borgmesteren har beklaget dette i sin tale til deltagerne i Kildeskovshallen.
Mona Gøthler oplyste, at der er opsat infoskærme på plejecentrene, men at der ikke følger
ressourcer med til at løse det praktiske til opgaven. Helene Rasmussen svarede, at hun undersøger
dette nærmere. Mona påpegede, at hun ønskede punktet på dagsordenen til mødet i august.
Mogens Nielsen oplyste at der vil være en demonstration foran rådhuset den 11. maj kl. 17.00,
grundet besparelser på kommunens budget.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han havde fået oplyst, at plejehjemmene skal spare. Poul V. Jensen
påpegede, at der endnu ikke er truffet beslutning i Kommunalbestyrelsen om hvor der skal spares.
Mogens Nielsen meddelte, at der var udarbejdet en vejledning omkring principper for hvorledes
seniorrådets midler kan anvendes. Principper drøftes på næste møde.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at IT-rådet afholder deres næste møde i september. Der er lavet en
film om vejledning i brug af IT, som kan ses i Borgerservice.

8. Forslag til ny mødedato for oktobermødet:
5. oktober kl. 15.00. Vedtaget.

9. Næste møde.
8. juni. Mødet holdes på rådhuset.
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10. Eventuelt.
Intet.
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