
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 16. marts 2022 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Else Ørsted, Mona Gøthler, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt 

Riise-Knudsen, Mogens Nielsen og Steen Borup-Nielsen. 

Afbud fra Gitte Anni Mikkelsen. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Katja S. Johansen (deltog pkt. 7-11), Jesper Marcus (deltog pkt. 7-11) 

og Anne Hjorth (deltog pkt. 7-11). 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Tina Roikjer Køtter, Sophie Harms og Helle 

Frederiksen (referent). 

0. Referat fra Seniorrådets møde den 9. februar 2022 

Tilføjelse til punkt 5, Anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer. Mona 

Gøthler foreslog, at borgerens alder for første forebyggende hjemmebesøg nedsættes fra 75 år til 70. 

1. Temadag 2022 

Som årets tema vælges ’praktiske forhold ved dødsfald’ med forventet afholdelse slut oktober/start 

november. Susanne Borch og Susi Alsfelt Riise-Knudsen mødes indledningsvis for igangsætning af  

projektet. 

2. Danske Ældreråd 

o Repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022 / Konference den 10. maj 2022. 

Tilmelding sker via Helle Frederiksen senest den 28. marts 2022. 

o Forslag om ændring af Danske Ældreråds vedtægt. 

Ændringsforslagene blev taget til efterretning. 

3. Regeringens forslag om ny ældrelov 

Susanne Borch orienterede om den nye ældrelov, idet hun fra Danske Ældreråd var blevet orienteret 

om, at regeringen nedsætter et rådgivende panel med Per Okkels, forhenværende departementschef i 

Sundheds- og Ældreministeriet, som formand. Panelet skal sikre, at praktiske løsninger fra 

dagligdagen i ældreplejen inddrages i arbejdet med en kommende ældrelov. Ved siden af panelet 

nedsættes tre ekspertgrupper bestående af forskere, centrale interessenter og kommunale 

ældrechefer. De tre ekspertgrupper skal beskæftige sig med henholdsvis ’Værdighed og rets- 

sikkerhed’, ’Kvalitet og faglighed’ samt ’Valgfrihed og selvbestemmelse’. 

Alf Wennevold spurgte, hvem der deltager fra kommunen. Hertil svarede Helene B. Rasmussen og 

Sophie Harms, at de endnu ikke ved, om de bliver inviteret ind i arbejdet, og at indførelsen af en ny 

ældrelov stadig er på et politisk hensigtsniveau. 
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4. Gentofte mødes 2022 – den 2. september 2022 

I samarbejde med Villabyerne og Foreningen Byens Hus afholder Gentofte Kommune ’folkemøde’, 

hvor Seniorrådet er inviteret til at arrangere en aktivitet. Det besluttes at støtte op om 

arrangementet, og at Helle Frederiksen i første omgang sørger for tilmelding og indhentning af 

yderligere informationer, hvorefter den praktiske planlægning kan igangsættes. Seniorrådet tog 

dette til efterretning. 

5. Økonomi 

På opfordring fra Mona Gøthler blev Regnskab 2021 (inklusive omkostninger i forbindelse med 

Seniorrådsvalget) samt budget 2022 omdelt, hvorefter Helle Frederiksen gennemgik de enkelte 

poster. Mona Gøthler påpegede, at det ikke tidligere har været udmeldt, at Seniorrådet dækker 

valgomkostninger. Hertil svarede Susanne Borch, at dette også er oplyst ved forrige valg. Det 

aftales, at regnskabet fremover som udgangspunkt præsenteres hvert halve år og derudover efter 

udgiftskrævende arrangementer. 

På opfordring fra Mona Gøthler drøftedes gavepolitik. Helene B. Rasmussen oplyste, at der ikke 

gives gaver til ansatte i Gentofte Kommune betalt af arbejdspladsen, og at fejring af anledninger af 

privat karakter må foregå for egen regning. Sophie Harms supplerede, at det ofte er et ønske fra 

plejehjemsbeboerne og de pårørende at måtte give en lille ’taknemmelighedsgave’ til 

kontaktpersonen, f.eks. ved højtider. Kommunens overordnede politik er her, at personalet gerne må 

modtage små gaver som chokolade, en blomst eller lignende, ligesom personalet også gerne må 

modtage et beløb til kaffekassen eller vin, som kan nydes ved et personalearrangement. Gentofte 

Kommunes regler for repræsentation og modtagelse af gaver er senest opdateret og vedtaget den 8. 

september 2021. 

6. Regionsældreråd Nordøstgruppen / Regionsældreråd Hovedstaden 

Alf Wennevold orienterede om, at Jørn Gettermann, formand for Lyngby-Tårbæk seniorråd, på det 

konstituerende møde for Regionsældreråd Hovedstaden blev genvalgt som bestyrelsesformand. 

Samtidig blev Bente Clausen, formand for Albertslund ældreråd, valgt som næstformand. I 2022 

forventes fire møder afholdt, og som tema vil der være fokus på sundhed samt trafik. Godkendt 

referat herfra var endnu ikke tilgængeligt ved Seniorrådets møde. 

7. Orientering om Gentofte Kommunes plejehjem 

Susanne Borch oplyste indledningsvis, at punktet var sat på dagsordenen set i lyset af de 

udfordringer Lindely oplever. Tina Roikjer Køtter orienterede herefter om forløbet, hvor Styrelsen 

for Patientsikkerhed den 28. februar 2022 har givet påbud til plejehjemmet om at sikre forsvarlig 

medicinhåndtering, relevant pleje og behandling samt tilstrækkelig journalføring og implementering 

af visse instrukser. Til baggrund herfor ligger et ældretilsyn den 19. august 2021 samt et reaktivt 

tilsyn, som styrelsen gennemførte den 2. november 2021 efter modtagelse af tre bekymrings-

henvendelser angående de sundhedsfaglige forhold og patientsikkerheden. Plejehjemmet har 

iværksat en række tiltag, der dog ved det seneste tilsyn endnu ikke havde nået den tilstrækkelige 

virkning, da rapporterne kommer længe efter tilsynet (typisk tre måneder efter tilsynsbesøg). 

Lindely har haft besøg af rejsehold fra Sundhedsstyrelsen, hvor Tina Roikjer Køtter og Sophie 

Harms har deltaget i opstartsmødet. De understregede begge, at der ses en fremgang, og at der 

følges op på fremdrift i handleplanen. 

Mona Gøthler påpegede, at den lange ventetid på rapporten er uhensigtsmæssig, samt at hun netop 

havde besøgt Lindely og var positiv. 
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Alf Wennevold spurgte konkret til artikel i Villabyerne omkring medicinhåndteringen. Hertil 

svarede Sophie Harms, at historien relaterede til det reaktive tilsyn i november 2021, hvor den 

endelige rapport først forelå i februar 2022. 

Anne Hjorth spurgte, om der er forskel på, hvor tæt de selvejende plejehjem følges i forhold til de 

kommunale. Sophie Harms svarede, at hun mødes med kommunens forstandere ugentligt og med de 

selvejende hver anden uge. Tilgangen er den samme, hvor alle skal leve op til den ønskede kvalitet, 

men som leder af de kommunale plejehjem kan hun dog her forlange det mere direkte end af de 

selvejende. 

Anne spurgte derefter, om kravene kan skærpes, hvortil Tina Roikjer Køtter svarede, at overordnet 

ønskes et tættere samarbejde, hvorfor ledere, forstandere og bestyrelsesformænd for de selvejende 

plejehjem inviteres til møde i maj 2022. Her deltager tillige Helene B. Rasmussen. 

Susanne Borch takkede for orienteringen. 

8. Meddelelser fra formanden og medlemmerne, herunder status på medlemmers opgaver 

Steen Borup-Nielsen blev valgt som tovholder i arbejdsgruppen Synlighed og oplyste, at den er i 

gang. Susanne Borch nævnte, at hun er blevet kontaktet af JS Danmark vedrørende reference-

brochurer målrettet specifikke modtagere og vil videregive kontaktoplysningerne til arbejds- 

gruppen. 

Mogens Nielsen oplyste, at han deltager i beboer-/pårørendemøder på Rygårdcentret og oplever, at 

det går godt. 

Katja S. Johansen oplyste, at den nye kommunalbestyrelse besøgte Jægersborghave få dage inden 

beboernes indflytning. Desuden oplyste hun, at første møde i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 

er afholdt, og at det næste gang besluttes hvilke 4-årige mål, der skal arbejdes med. Afslutningsvis 

oplyste hun, at opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer nu er afsluttet, og at indhold 

samt konkrete indsatsområder præsenteres på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde. 

Jesper Marcus oplyste, at opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre netop er igangsat. 

Anne Hjort mindede om kommunens invitation til ’Gentofte fri for tyveri’ den 23. marts 2022, hvor 

borgerne kan høre mere om indsatsen i Gentofte og få råd om forebyggelse af indbrud og tyveri. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salem inviterer beboerne til italiensk festdag med både mad 

og muntre indslag. Desuden nævnte hun, at flere plejeboliger igen har cafétilbud for folk ude fra, 

men at der kun oplyses om dette på Boblberg. Sophie Harms svarede, at hun straks ville få rettet op 

herpå. 

Mona Gøthler oplyste, at aktivitetsniveauet på Lindely er højt, og at den beskæftigelsesansvarlige, 

Else Marie Mikkelsen, er meget ihærdig. Desuden oplyste hun, at Gitte Anni Mikkelsen, tovholder i 

arbejdsgruppen Kost, desværre er sygemeldt, og at hun derfor afventede det videre forløb. Til slut 

nævnte hun, at flere borgere oplever kommunens hjemmeside uhensigtsmæssigt opbygget. Helene 

B. Rasmussen foreslog, at kontaktperson fra Kommunikationsafdelingen deltager på næste møde, 

og Susi Alsfelt Riise-Knudsen tilbød at have en opsummering af udfordringerne klar hertil. 

Else Ørsted oplyste, at Jægersborghave deles op i Nord og Syd ved valg til beboer-/ pårørenderåd. 

Alf Wennevold oplyste, at han har deltaget i beboer-/ pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken. 

Samtidig tilføjede han, at seneste tilfredshedsundersøgelse var meget positiv. Som oplysning til 

evalueringen af kommunens busruter ultimo oktober nævnte han desuden, at på forespørgsel udviste 

hans patienter utilfredshed med busruterne 171, 172 og 179, der med halvtimes drift kører for 

sjældent.  
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Susanne Borch oplyste, at hun næste dag besøger Egebjerg og samtidig er inviteret til 

plejehjemmets 50-årsjubilæum i maj 2022. Desuden orienterede hun om mail fra Handicaprådets 

formand, Hans Rasmussen, som har læst Seniorrådets kommentarer til opgaveudvalget Fremtidens 

boligformer for seniorer og tilføjet yderligere om handicapvenlige løsninger. 

9. Kort orientering om kommunalbestyrelsesmedlemmernes andre udvalg og  

arbejdsområder 

Katja S. Johansen, Jesper Marcus og Anne Hjorth berettede kort om de udvalg og arbejdsområder, 

der har deres fokus lige nu. 

10. Næste møde – onsdag den 20. april 2022 

11. Eventuelt 

Mona Gøthler sendte ros til altid hjælpsomme Borgerservice. 

Preben Bildtoft spurgte til kommunens indsats i forhold til ukrainske borgere, hvortil Helene B. 

Rasmussen svarede, at en taskforce-gruppe er nedsat, og at kommunal anvisning af beboelse 

allerede er igangsat. Anne Hjorth roste de ansatte for at være omstillingsparate og proaktive i denne 

svære situation. 
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