Seniorrådet i Gentofte Kommune

Referat fra Seniorrådets møde den 16. marts 2016.
Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mona Gøthler, Ole
Scharff-Haarbye, Preben Bildtoft, Per Bjarvin, Susanne Borch og Sonja Minor Hansen.
Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Anna Thorsted
(referent).
Fra Teknik og Miljø
René Paul Friis Hansen
Fra Kommunalbestyrelsen: Anne Hjorth og Lisbeth Winther (formand for Teknik og
Miljøudvalget samt opgaveudvalget om Trafik). Afbud fra Poul V. Jensen og Bente FrimodtMøller.
1. Omvisning på Adelaide
Forstander Bodil Fanini forestod omvisning på Adelaide.
2. Præsentation af ny socialdirektør
Helene B. Rasmussen er pr. 1.3.2016 tiltrådt som ny socialdirektør i Gentofte Kommune. Helene
præsenterede sig kort. Helene kommer fra en stilling som Sundheds- og omsorgschef i Helsingør
Kommune.
2. Mini-tema: Trafik. Repræsentanter fra kommunens opgaveudvalg modtager ideer og
besvarer spørgsmål
René Paul Friis Hansen fra Teknik og Miljø orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet en ny
trafiksikkerhedsplan for kommunen. Planen skal tage højde for trafiksikkerheden for billister,
cyklister og fodgængere. Kommunen har i en periode haft stor bevågenhed på tekniske anlæg. Der
sker generelt et lavt antal skader i kommunen, og disse skader sker meget spredt, så det er svært at
vurdere, hvor der er behov for ekstra bevågenhed. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at
iværksætte et nyt fokus for at rykke antallet af skader endnu længere ned. Den nye
trafiksikkerhedsplan har derfor fokus på en pakke af anbefalinger opdelt i følgende principper:
 Adfærd (hvordan understøtter vi god adfærd)
 Kommunikation (hvordan kan særligt kommunikationen i bydelscentrene forbedres)
 Samarbejde på tværs (forankring mellem parterne)
 Viden (hvordan kan vi bruge bruge nudging)
Udkastet til trafiksikkerhedsplanen blev fremlagt i KB d. 16. marts og vil blive vedtaget i slutningen
af maj. Der vil sammen med trafiksikkerhedsplanen blive udarbejdet et idekatalog.
Sonja Minor Hansen spurgte til, om der kan gøres noget for at sikre at busserne kører helt ind til
kantstenen. Lisbeth Winther oplyste, at kommunen skal mødes med Movia og vil tage punktet med.
Mona Gøthler spurgte til, om der er knopper på alle fodgængerfelter, så blinde og svagtseende kan
mærke, hvor de skal gå? Lisbeth Winther svarede, at der er og skal være knopper på alle hjørner.

Mona Gøthler spurgte til, om der kan gøres noget for at sikre en bedre håndhævelse af
parkeringsreglerne? Lisbeth Winther svarede, at KB efter kritik fra kommunens borgere af et
intensivt parkeringskontrolsforløb har besluttet ikke at opretholde parkeringskontrol i hele
kommunen. Der vil i stedet være målrettet parkeringskontrol i zoner, og der vil blive arbejdet med
adfærdsregulering.
Per Bjarvin spurgte til, om det vil være en ide at bygge parkeringshuse? Lisbeth Winther fortalte, at
dette har været overvejet. Overvejelserne har gået på, at hvis der skal bygges, vil der være
anlægsudgifter, som skal inddrives via betaling. Spørgsmålet er så, hvem der vil bruge sådanne
parkeringspladser og om det ikke primært vil være borgere, som ikke bor i kommunen, og derfor er
det måske ikke det rigtige at prioritere.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen fortalte, at det ved fodgængerovergange, hvor der kun er grønt i 10 sek.
kan være svært at nå over for dårligt gående. René Paul Friis Hansen noterede dette som et
opmærksomhedspunkt. Lisbeth Winther fortalte desuden, at der er fokus på nye løsninger
(smartcity), der kan sikre ekstra tid til at gå over enten via en app eller en knap.
Ole Scharff-Haarbye fortalte, at der ofte er cyklister, som bruger de brede fortove som cykelsti, og
spurgte til, hvordan der kan tages hånd om dette? Lisbeth Winther fortalte, at der netop arbejdes
med ”shared spaces”, områder, hvor man skal kunne færdes sammen som trafikanter og tage hensyn
til hinanden. Det kan bl.a. understøttes via kommunikation.
Ole Scharff-Haarbye nævnte, at der ved læskuret i Gentoftegade mangler en markering af, hvor
buspassagererne færdes når de skal af/på bussen. Der er derfor et problem i forhold til cyklisterne.
René Paul Friis Hansen noterede sig dette problem.
Preben Bildtoft spurgte til, om kommunen er fuldt udbygget mht. cykelstier, og hvilke prioriteringer
der foretages i forhold til plads til bilister, cyklister og gående. Lisbeth Winther svarede, at Gentofte
er en kommune med pendlertrafik og derfor prioriteres fremkommelighed.
Mona Gøthler spurgte til, om der på Dyssegårdsvej kan etableres niveauforskel mellem cykelsti og
fortov, da en del cykler kører på fortovet her? Lisbeth Winther fortalte, at det generelt ikke er et mål
at have cyklister og fodgængere på samme niveau, hun var ikke klar over den præcise årsag på
Dyssegårdsvej.
3. Seniorrådets budget
Mona Gøthler ønsker en drøftelse af, hvordan Seniorrådet bruger deres midler bedst muligt.
Per Bjarvin foreslog, at rådet ikke får udsendt dagsorden og bilag på papir og derved sparer
udgifterne hertil.
Det blev besluttet, at der sættes et møde i kalenderen, hvor budgettet og prioritering af midlerne
drøftes.
4. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at selve tilføjelsen under pkt. 7 medtages i referatet.
5. Meddelelser fra formanden.
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Alf Wennevold oplyste, at folderen om seniorrådet med nye billeder er i trykken.
Alf Wennevold orienterede om, at der er seks tilmeldte til repræsentantsskabsmødet/konferencen på
Nyborg strand. De tilmeldte kan deltage i forskellige workshops og kan melde direkte til Susanne
Khalil, hvilke de vil deltage i, så vil Susanne sørge for den endelige tilmelding.
6. Opgaveudvalget om kommunens værdighedspolitik.
Alf Wennevold orienterede om, at Mogens Nielsen og Per Bjarvin er valgt til at deltage i
opgaveudvalget om ny værdighedspolitik. Derudover vil der være en beboerrepræsentant, den
valgte beboer fra Brogårdshøj er desværre afgået ved døden, og der skal derfor vælges en ny.
Der er desuden valgt en pårørende fra Ordruplund. Der sidder 4 kommunalpolitikere i udvalget og
Bente Frimodt Møller er formand.
7. Orientering om evaluering af frikommuneforsøg.
Susanne Andersen fortalte, at frikommuneforsøget omkring forebyggende hjemmebesøg er
evalueret, og evalueringen viser at det overordnet har været en succes. Det skyldes, at man har fået
fat i en målgruppe af borgere som ikke plejer at tage imod hjemmebesøg, hvilket særligt drejer sig
om ældre mænd, hvilket forventes at have en forebyggende effekt. Der er afholdt to temamøder i
regi af forsøget.
Per Bjarvin spurgte til, om der ikke kan spares ressourcer ved at slå det forebyggende hjemmebesøg
sammen med et visitationsbesøg? Susanne Andersen svarede, at et forebyggende hjemmebesøg og
et besøg af visitator er to forskelige indsatser og derfor kan det forebyggende hjemmebesøg i
udgangspunktet ikke erstatte besøget af visitator. Lone Jørgensen supplerede med at fortælle, at der
er kommet en ny lovgivning, der betyder at man skal afdække borgerens træningsbehov, før man
visiterer til hjemmehjælp, hvilket har foranlediget, at kommunen er ved at afdække proces og forløb
for visitering til hjemmehjælp. Denne afdækning skal netop også give baggrund for at vurdere, om
vi kan tilrettelægge indsatsen anderledes, og inputtet vil være relevant at tage med i disse
overvejelser.
8. Bordet rundt.
Mona Gøthler nævnte en historie fra Villabyerne om en 102-årig kvinde, som ikke har kunne
beholde sin plads på et specifikt tilbud uden for kommune. Mona stillede sig uforstående over for
dette i relation til at kommunen netop arbejder med at sikre en værdig ældrepleje. Susanne
Andersen fortalte, at hun ikke kunne gå ned i den enkelte personsag, men overordnet visiteres man
til et tilbud, der passer til en ud fra de plejebehov, man har.
Der blev orienteret om, at der er valgt nye formænd for beboer- pårørenderådene.
Anne Hjorth orienterede om, at opgaveudvalget omkring ny ungepolitik er i sin afsluttende fase.
Som led i denne proces har der netop været afholdt en ungecamp på rådhuset, hvor ca. 70 unge
deltog i arrangementet og kom med input til udarbejdelsen af politikken. Kommunalbestyrelsen skal
i slutningen af juni behandle første udkast til den nye politik.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen fortalte, at Salem har afholdt en IT-café for ansatte og beboere, hvilket
har været meget succesfuldt og beboerne har fået mulighed for at skype og google mm. Det blev
tilføjet at denne café er en del af et større projekt, hvor der afholdes digitale cafeer i kommunens
plejeboliger med stor interesse til følge.
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9. Danske Ældreråd/Regionsældreråd.
Der var ingen bemærkninger.
10. Næste møde.
Mødet den 13. april afholdes på Salem.

11. Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger.
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