
 

 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 20. oktober 2021 
Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Per Bjarvin, 

Mona Gøthler og Susanne Borch. Afbud fra Else Ørsted og Ole Scharff-Haarbye. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Per Bruhn Andersen og Anne Hjorth.  

Fra Social & Sundhed: Tina Roikjer Køtter og Karl Bøtker (referent).  

 

1. Orientering om Gentofte-Plan 2022-2025 v/Helle Wagner Gehlert 

Økonomidirektør Helle Wagner Gehlert oplyste, at Kommunalbestyrelsen 6. oktober 2021 har 

vedtaget budgettet for 2022, som er andet året af den 2-årig politisk aftale der blev indgået sidste år. 

Det vedtagne budget omfatter årene 2022-2025.   

Helle Wagner Gehlert orienterede herefter om, at Økonomiaftalen mellem staten og KL indebærer, 

at der sker et løft i servicerammen som svarer til 19 mio. kr. i Gentofte Kommune. Hertil kommer, 

at Kommunen forventes at få øgede skatteindtægter fra selskabsskat på ca. 200 mio. kr. mere end 

forudsat i 2021-budgettet.  

På ældreområdet vil Gentofte-Plan 2022-2025 bl.a. indebære, at der afsættes 700.000 kr. ekstra 

hvert år til rengøring på helligdage. Der er endvidere afsat anlægsmidler i 2022 til det nye afsnit på 

Jægersborghave med 72 boliger og til ombygningen af Tranehaven. Der er desuden afsat 

anlægsmidler i 2022 til elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem, der kan benyttes af 

personalet i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.   

Helle Wagner Gehlert orienterede endvidere om, at Gentofte Kommune oplever pres på 

hjemmesygeplejen blandt andet i forbindelse med udskrivning af patienter fra regionens hospitaler. 

Der blev derfor med budget 2021 afsat ekstra midler hertil. Kommunens største udgiftspost vedrører 

fortsat betaling til udligningsordningen. Endelig orienterede Helle Wagner Gehlert om, at 

kommunen som følge af den økonomiske politik skal have en ultimo likviditet på minimum 100 

mio. kr. hvert år. Dette krav er opfyldt i alle årene 2022-2025.   

Inger Hee takkede afslutningsvis Helle Wagner Gehlert for orienteringen.  

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Hvad er et bæredygtigt seniorliv? v/Marie Aarup 

Inger Hee bød indledningsvis velkommen til konsulent Marie Aarup, der er ansat i 

Fællessekretariatet i Teknik og Miljø.   

Marie Aarup orienterede om, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at ville arbejde for at reducere 

CO2-udslippet med 70% frem mod 2030. Reduktionen vil omfatte hele kommunen som geografisk 

område.  
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Marie Aarup spurgte herefter, hvad Seniorrådets medlemmer opfatter som et bæredygtigt seniorliv, 

set ud fra det enkelte medlems eget liv og hverdagsperspektiv, og hos de borgere, rådet 

repræsenterer.  

Per Bjarvin anførte, at bekæmpelse af ensomhed via tilbud var vigtigt i relation til bæredygtigt 

seniorliv.    

Mona Gøthler anførte, at det var vigtigt med fokus på kommunikation, da der efter corona var brug 

for at lære at tale sammen igen.  

I forhold til forandringer i fremtiden var der enighed om, at ændringer i kost – herunder mindre 

indtagelse af (okse)kød – vil have stor betydning for – men ikke kun – seniorer.  

Der var endvidere enighed om, at seniorer ikke kan betragtes som en ensartet gruppe. Mange – men 

ikke alle - seniorer må forventes at være mere fysisk aktive, og i øget omfang følge fritidsinteresser 

og være opmærksomme på at spise sund mad og af god kvalitet. Nogle seniorer vil opleve det som 

en fordel at arbejde længere, mens andre vil kunne opleve stress m.v. ved et længere arbejdsliv.  

I forhold til klima blev der peget på, at antallet af biler kan reduceres ved at øge den kollektive 

trafik, herunder med shuttlebusser. Samtidig må klimaet forventes mindre belastet ved øget 

affaldssortering og mindre brug af papir ved at anvende PC til læsning af nyheder og bøger m.v. 

Som folkepensionist er der desuden gode muligheder for at mindske forbrug, f.eks. til tøj, end der er 

for arbejdstagere.  

Marie Aarup takkede afslutningsvis for Seniorrådets input, og oplyste at de vil indgå i en analyse på 

tværs af de mange interessentmøder, og herefter indgå i Kommunens videre arbejde med temaer og 

tiltag kommunens Dk2020 klimaplan. Planen kommer i høring i begyndelse af 2022, hvor 

Seniorrådet også har mulighed for at komme med input.  

 

4. Seniorrådsvalg 2021 v/Karl Bøtker 

Valgkonsulent Karl Bøtker orienterede om, at der er ca. 20.300 vælgere ved dette valg, hvor der kan 

stemmes digitalt og pr. brev i perioden 5. oktober til 26. oktober 2021. Seks dage før valgdagen den 

26. oktober 2021 havde ca. 3.500 vælgere afgivet stemme. Optælling af stemmerne finder sted den 

26. oktober 2021, og resultatet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og i Villabyerne.    

Karl Bøtker oplyste endvidere, at en del vælgere havde henvendt sig inden den 5. oktober, da de 

ikke havde været opmærksomme på valgperiodens start. Ved fremtidige valg vil valgperioden med 

fordel kunne fremhæves mere, end det er tilfældet med valgmaterialet til det nuværende valg.  

Seniorrådet drøftede mulighederne for at skabe mere synlighed om valget. Det blev foreslået større 

tydelighed fremtidige infoannoncer i Villabyerne om opstilling. Det blev også foreslået, at der 

indrykkes infoannonce i Villabyerne under valgperioden, hvor vælgerne gøres opmærksom på 

muligheden for at stemme.      

 

5. Meddelelser fra medlemmerne, herunder status på medlemmers opgaver 

Inger Hee orienterede om, at hun og Alf Wennevold havde deltaget i ældrerådenes 

nordøstgruppemøde den 23. september 2021. Ud over Gentofte var der kun deltagere fra ældrerådet 

i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket sikkert skyldtes forestående og igangværende valg.  

Inger Hee oplyste endvidere, at Seniorrådet var inviteret til møde i regionsældrerådet, den 26. 

oktober 2021, hvor Hans Toft vil deltage fra de konservative. Mødet afholdes i Hillerød.  
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Endelig oplyste Inger Hee, at der havde afholdt temadag om genoplivning den 11. oktober 2021 på 

Ordrup sognegård. Der var forholdsvis få deltagere, men temadagen havde været meget udbytterig, 

ikke mindst med oplæg fra en læge og en sygeplejerske. Der blev herunder orienteret om, at det 

siden 2019 er lægen – og ikke pårørende - der bestemmer, om der skal ske genoplivning, eller om 

man skal afslutte genoplivningsforsøg, når patienten ikke er i stand til at give informeret samtykke.    

Mona Gøthler orienterede om, at der havde været mange borgere på besøg i Seniorrådets stand 

under Rådhusdage 2021. Hun havde noteret en del tanker, bemærkninger og forslag fra de 

besøgende, særligt vedrørende seniorrådsvalget, og gennemgik de noterede henvendelser.  

Per Bjarvin oplyste, at han havde deltaget i sit sidste møde i beboer-/pårørenderådet på 

Nymosehave, da han ikke genopstillede til Seniorrådet. 

 

6. Næste møde – onsdag den 10. november 2021 (flyttet en uge pga. valg) 

 

 

7. Eventuelt 

Tina Roikjer Køtter orienterede om, at borgere over 85 nu får brev fra Statens Serum Institut om ret 

til tredje vaccination mod corona. Borgere, der ikke har mulighed for at transportere sig eller skaffe 

transport til vaccinationssted, kan ligesom ved de forrige vaccinationer kontakte Gentofte 

Kommune og anmode om transporthjælp. Vaccinationscenteret i Ballerup Kommune lukker i uge 

43, men Kommunen undersøger mulighederne for at etablere vaccinationssted i Gentofte 

Kommune.  

Tina Roikjer oplyste endvidere, at der fortsat arbejdes med smitteopsporing og test hos borgere 

tilknyttet hjemmeplejen, i ældreboliger og plejehjem samt på Tranehaven.  
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