
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets ekstraordinære møde den 3. februar 2014. 

Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Susanne 

Borch, Mogens Nielsen, Ole Scharff-Haarbye, Susi Alsfelt Riise-Knudsen. Afbud fra Mona 

Gøthler.   

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Helge Hansen, Vibeke Appelt, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Bente Frimodt-Møller, Poul V. Jensen. Afbud fra Anne 

Hjort. 

 

1. Udmøntning af Gentofte Kommunes andel af pulje til løft af ældreområdet. 

Connie Engelund bød velkommen og takkede for, at så mange var mødt op med kort varsel. 

Søren Bønløkke gennemgik herefter grundlaget for det udsendte oplæg til udmøntning af Gentofte 

Kommunes andel af den samlede 1 mia. kr. der er afsat i de såkaldte Ældrepakke til at løfte den 

kommunale opgaveløsning på ældreområdet. Gentofte har fået udmeldt, at kommunes andel er 14,7 

mio.kr. pr. år, som udløses på grundlag af en ansøgning indeholdende en beskrivelse af hvilke 

formål, målgrupper m.v. kommunen ønsker at bruge pengene til. Der er i den med dagsorden 

udsendte vejledning redegjort for de overordnede formål som udgør rammen for hvad der kan gives 

penge til. 

Søren Bønløkke redegjorde herefter overordnet for baggrunden for de forslag som Social & 

Sundhed har udarbejdet. Det drejer sig bl.a. om indsatser der sigter på udvide rehabiliterings- og 

træningsindsatsen med henblik på at styrke de ældres mulighed for at forbedre eller fastholde deres 

funktionsniveau, om en udvidelse af hjemmehjælpsmodtagernes mulighed for at få bad 2 gange om 

ugen, om etablering af en akut-sygeplejefunktion for at sikre tidlig indsats og tidlig opsporing, bl.a. 

med det formål at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser.  

Seniorrådet drøftede herefter oplægget og fremkom med følgende bemærkninger til udmøntning af 

ældrepuljen: 

Der blev fra flere tilkendegivet, at man i den ekstra indsats i forhold til borgernes funktuionsniveau 

også bør have fokus på ensomhed og behov for oplevelser og socialt samvær.  

Der blev stillet forslag om at man også satte fokus på forebyggelse af faldulykker. 

Der blev fremsat ønske om muligheden for at kunne tilbyde flere aktiviteter i ydertimerne i 

plejeboligerne, dvs. aften og weekend.  

Endelig blev stillet forslag om at der afsættes penge til digitaliseringsområdet 

Søren Bønløkke tilkendegav, at man ville tage forslagene med i den endelige udmøntning af 

indsatserne, idet mange af de nævnte ønsker sagtens kan indtænkes i de foreslåede indsatser. 

Specifikt i forhold til forslaget om støtte til digitaliseringsområdet henviste Søren Bønløkke til, at 

indsatser på dette område, både bliver og fremover kan blive, finansieret af den årlige pulje på 10 

mio. kr. som Gentofte Kommune har afsat til velfærdsteknologi og digitialisering.  

Afslutningsvis tilsluttede Seniorrådet sig forvaltningens forslag til fordeling af Ældrepuljen. 
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2. Eventuelt. 

Det blev foreslået, at Frivilligcentret blev inviteret til at besøge Seniorrådet på et kommende møde. 

 

 


