
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat fra Seniorrådets møde den 19. januar 2011 på Holmegårdsparken. 
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Sonja Minor 
Hansen, Lene Bay, Inge Tastum, Connie Engelund Erichsen. Afbud fra Steen Borup-Nielsen.  

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg. Thea 
Mikkelsen deltog til pkt. 6.  

 

1. Rundvisning på Holmegårdsparken v/Connie Engelund Erichsen. 
Connie Engelund Erichsen viste rundt på Holmegårdsparken og orienterede om planerne for 
ombygningen. 

  

2. Godkendelse af referat fra mødet 15. december 2010.  
Referatet blev godkendt.   

 

3. Meddelelser fra formanden.   
Sonja Minor Hansen indstilles til at fortsætte i Danske Ældreråds bestyrelse.   

   

4. Sundhedsaftale v/Thomas Bille.   
Thomas Bille orienterede om sundhedsaftalen. Aftalen er forhandlet mellem Region Hovedstaden 
og Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Aftalen dækker perioden 2011- 2014 og 
styrker og regulerer samarbejdet mellem parterne. Aftalen mangler nu kun godkendelse fra 
Sundhedsstyrelsen.    

Aftalen består af en grundaftale og en tillægsaftale. Grundaftalen gælder alle regionens kommuner 
og er opdelt i en politisk del der indeholder de overordnede prioriteringer og målsætninger, og en 
administrativ del, der konkretiserer og operationaliserer de politiske mål. Tillægsaftalen er 
kommunespecifik og indeholder blandt andet aftale om implementering af forløbsprogrammer, 
”følge op-ordning” for ældre medicinske patienter og en række udviklingsprojekter, der er aftalt 
mellem parterne. 
 
De tre kommuner har allerede implementeret forløbsprogrammerne omkring KOL og diabetes. 
Næste skridt bliver at tage hul på forløbsprogram for demens, hjerte/karsygdomme og 
muskel/skeletsygdomme. Som led i tillægsaftalen indgår Gentofte Kommune i ”følge op-
ordningen” hvor hjemmesygeplejen og den praktiserende læge senest 14 dage efter udskrivning, 
følger op på svage ældre medicinske patienter. 
 
Alf Wennevold spurgte til om udskrivningsbrevet fra hospitalet kan gøres hurtigere end de 
nuværende 3 dage hospitalet har til det. Vibeke Appelt svarede, at problemet med at få 



udskrivningsbrev hurtigere end de 3 dage har været drøftet i samordningsudvalget. Det er op til 
hospitalet at ændre praksis. 
 
 
5. Seniorrådets årsberetning 2010.   
Sonja Minor Hansen spurgte om Sundhed for Seniorer var nedlagt, idet der ikke havde været 
afholdt møde i styregruppen i hele 2010. Kirsten Kierkegaard svarede, at hun ikke var bekendt med 
at styregruppen var nedlagt, men lovede at undersøge nærmere.  

Årsberetningen blev godkendt med få rettelser. 

 

6. Regler for ansøgning for bragt post v/Vibeke Appelt. 
Vibeke Appelt orienterede om den nye postlov, der trådte i kraft i 2010, der betyder at man ikke 
længere får bragt post til hoveddøren. Den nye postlov gælder alle - uanset alder. Kommunen 
visitere borgere, der af helbredsbetingede årsager ikke kan hente posten selv til fortsat at få leveret 
post til døren. Dette sker efter ansøgning.   

Der er indkommet rigtig mange henvendelser fra borgere der søger dispensation og ønsker posten 
bragt til døren. Vibeke Appelt oplyste, at de borgere der er kendt i systemet i forvejen f.eks. på 
grund af handicap eller lignende, får behandlet deres henvendelse. Øvrige henvendelser må vente, 
idet kommunen afventer Kommunernes Landsforenings vejledning omkring den nye lovgivning.     

 

7. Revisitering af alle hjemmehjælpsbrugere v/Vibeke Appelt. 

Vibeke Appelt orienterede om revisitering til hjemmehjælp der startede i uge 43.  

Der er ca. 3000 borgere der skal igennem en revisitering. 4 visitatorer er i gang. Der er indtil nu 
revurderet ca. 300 personer. Nogle får mindre hjemmehjælp og andre får lidt mere. Der er 
indkommet én klage. Der er en god dialog om hvad borgeren selv kan og ikke kan. Mange borgere 
giver selv udtryk for, at man ikke skal have mere hjælp end man har behov for. Der er igangsat 
forsøg med robotstøvsugere, der lånes ud til borgere, der er visiteret til midlertidig hjemmehjælp.    

 

8. Indefrosset ejendomsskatter. 
Kommuneservice har d. 14. januar 2011, udsendt brev med oplysninger om rentesatser m.v. på 
indefrosset ejendomsskatter. 

 

9. Eventuelle rapporteringer.   

Connie Engelund Erichsen orienterede om pjecer m.v. fra ”Liv og Død”. Materialet bliver rekvireret 
til rådets medlemmer. Sonja Minor Hansen orienterede om at Søndersøhave indgår i 
socialministeriets forsøg med trivselsskærme (TV-skærm)der opsættes i de beskyttede boliger.  

     

10. Orientering fra Socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 
Hans Toft orienterede om opbygningsprojektet ved Nordhavn. Der udbygges med krydstogtterminal 
og containerhavn, men den oprindelige plan om udbygning er blevet begrænset væsentligt. Hvis der 
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skal udbygges yderligere, skal det ske ved lov. Den opbygning der gennemføres i projektet vil ligge 
syd for den nuværende Nordhavn. Den østlige del vil blive rekreativt område. Det opsættes ikke 
vindmøller.  

Hans Toft orienterede endvidere om genbrugsstationen, der midlertidigt flytter til Stadion p.g.a. 
udbygning af motorringvej 3. 

Thomas Bille orienterede om samarbejdet med Aalborg Universitet i forbindelse med 
kasernebyggeriet.  

Der blev spurgt, om der er afsat penge til vedligeholdelse af sansehaverne på længere sigt. Kirsten 
Kierkegaard svarede, at der på længere sigt skal tænkes nye måder at vedligeholde sansehaverne.     

      

 

11. Næste møde.  

Onsdag den 16.februar 2011 kl. 10-12. Mødet holdes på rådhuset, udv. 1.  

 

 

12. Eventuelt. 

Sonja Minor Hansen oplyste, at hun har fået en henvendelse fra en borger der spørger til reglerne 
omkring snerydning. Marianne Zangenberg svarede, at boligejeren har ansvaret for at rydde sne fra 
hæk og 10 meter ud. Kommunen har ansvaret for at rydde cykelstierne. 

Henviste til NEXTJOB, der er en del af kommunens Job- og Aktivitetscenter, der påtager sig at 
udfører snerydning og havearbejde. 

Per Bjarvin orienterede om henvendelse fra en borger der klagede over manglende hjælpemiddel 
efter udskrivning fra Hillerød Hospital.  Vibeke Appelt svarede, at hospitalet ikke havde leveret de 
påkrævede hjælpemidler og at vor kommune desværre først kunne reagere, da man blev gjort 
opmærksom herpå.      
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