
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 7. juni 2017 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Preben Bildtoft og Susanne Borch. Afbud fra Mona Gøthler.  

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Sophie Harms, Susanne Khalil (referent). Afbud fra 

Susanne Andersen og Lone Jørgensen. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller. Afbud fra Poul V. Jensen og Anne Hjorth.    

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold orienterede om en klage fra en borger over Det Danske Madhus. Emnet drøftes på 

augustmødet.  

 

Seniorrådets temamøde om Tricktyveri afholdes den 5. oktober på Jægersborghave. Det blev drøftet 

om tryllekunstner skulle deltage i arrangementet i lighed med sidste gang. Susi Alsfelt Riise-

Knudsen tager kontakt til politiet, for at undersøge om det kan lade sig gøre. 

  

 

3. Tranehaven. 

Der var ingen spørgsmål vedrørende den kommende ombygning af Tranehaven. Helene B. 

Rasmussen oplyste, at man naturligvis vil bestræbe sig på at mindske generne for beboerne så 

meget som muligt. Oplyste endvidere, at Sankt Lukas midlertidigt vil huse ca. halvdelen af 

Tranehavens sengepladser. Ole Scharff-Haarbye spurgte, om det er besluttet hvor der konkret skal 

udbygges på Jægersborghave, hvilket Helene B. Rasmussen svarede nej til.    

 

 

4. Udbud af hjemmehjælp. 

Projektleder Helle Hauge, leder Trine Andersson, udbudskonsulent Stefan Hauger-Rosendahl og 

indkøbschef Dorte Bjerring Friis-Vigh orienterede om kommende udbud af hjemmehjælp fra privat 

leverandør. 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2016 at privat leverandør af hjemmehjælp skal 

i udbud. På baggrund af denne beslutning arbejdes der på en model med få private leverandører. 

Der søges kun private leverandører, der kan levere både personlig pleje og praktisk hjælp i hele 

kommunen. Pr. 3. marts 2017 var der ca. 690 borgere der modtog hjælp fra privat leverandør. 

    
Mål og principper for udbuddet er at sikre en høj borgeroplevet og faglig kvalitet i ydelserne, sikre 

en enklere og forventelig billigere opgaveløsning, undgå sårbarhed ift. leverancerne, understøtte 

tværfaglige indsatser på hjemmehjælpsområdet, sikre færrest mulige hjælpere i hjemmet og 

sidestille privat leverandør med kommunal leverandør. 
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Tidsplanen er igangsat med høringer. I august er der politisk godkendelse hvorefter 

prækvalifikation, tilbudsvurdering og offentliggørelse af vinder vil finde sted i marts 2018. Nyt 

leverandørvalg vil ske i foråret 2018 og de nye kontrakter ventes at træde i kraft juli 2018.   

 

Følgende fokuspunkter er indarbejdet i kravspecifikationen: 

Det tilstræbes at al udførende personale har en sundhedsfaglig uddannelse. Den private leverandør 

skal sikre at det personale der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse har de nødvendige 

kompetencer i de opgaver de skal varetage. Mindst 85 % af de udførende medarbejdere skal have en 

sundhedsfaglig uddannelse og heraf skal mindst 10% have en uddannelse som social- og 

sundhedsassistent. Leverandøren skal som udgangspunkt følge kommunens sammensætning 

/uddannelsesniveau og leverandøren skal kunne dokumentere personalets uddannelser og 

kompetenceudvikling. Leverandøren skal til hver en tid kunne dokumentere, at de lever op til de 

krav der er formuleret i kvalitetsstandarder, kravspecifikation, arbejdsklausul m.v.    

 

Leverandøren arbejder rehabiliterende og ikke kun kompenserende hos borgerne. Kommunen 

arbejder i dag med en model for §83a, hvor fysio- og ergoterapeuter træner med borgeren. 

Fremadrettet udbygges modellen, så leverandørens rolle bliver tydeligere og der lægges op til et 

tættere samarbejde mellem privat leverandør og kommunal leverandør. Ud over praktisk hjælp og 

personlig pleje omfatter udbuddet også delegerede sygeplejeydelser, så opgaverne kan delegeres 

både til den private og den kommunale leverandør, så der kommer færrest mulige hjælpere i 

borgerens hjem. Den private leverandør sidestilles med den kommunale leverandør så borgeren får 

den samme ydelse uanset hvem der levere opgaven. 

Leverandøren skal have ressourcepersoner indenfor fagområderne demens, kontinens, hygiejne og 

sår og forpligter sig til at følge kommunens overordnede strategi, og matche kommunens 

ressourcepersoner og skal have øje for – særligt omkring borgere med komplekse plejebehov – 

hvornår og hvordan der koordineres og samarbejdes med de kommunale specialistfunktioner.     

 

Kravspecifikation udsendes pr. mail til rådets medlemmer og deadline for høringssvar fra 

rådets medlemmer er fredag den 23. juni kl. 12.00 og bedes mailet til Susanne Khalil 

(kjl@gentofte.dk)   

 

 

5. Strategi for Seniorrådsvalget – møde med Ole Stephensen.  
Mogens Nielsen oplyste, at han har talt med journalist Ole Stephensen vedr. seniorrådets strategi i 

forbindelse med det kommende valg i efteråret. Ole Stephensen har opfordret rådet til at udvælge 3 

emner, hvor rådet kan promovere sig selv. De 3 emner er ikke endeligt besluttet endnu, men kunne 

f.eks. være, at arbejde for at der indsættes Shuttlebusser så det er nemmere at komme på tværs i 

kommunen. Et andet emne kunne være tilgængelighed til butikker og andre steder i kommunen – 

f.eks. i form af at uddele Smileys til butikker med god tilgængelighed. Ole Stephensen har desuden 

indvilget i, at hjælpe med at formulere en tekst til en pjece eller lignende og hjælpe med at skabe 

kontakt til Villabyerne. Mogens Nielsen påpegede, at der endnu ikke er talt økonomi med Ole 

Stephensen. 

 

Ole Scharff-Haarbye nævnte, at Handelstandsforeningen allerede arbejder for bedre tilgængelighed 

til butikkerne.    

 

Sonja Minor Hansen efterlyste den pjece om tilgængelighed som kommunen i sin tid fik udarbejdet. 

Det blev aftalt, at Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Mogens Nielsen vil forsøge at fremskaffe pjecen.    
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Bente Frimodt-Møller tilføjede, at det er fint at have en række punkter at markere sig på til valget, 

men at de borgere der opstiller til seniorrådsvalget, som endnu ikke er medlem af seniorrådet, også 

burde få en chance, for at være med til at beslutte hvilke emner der skal være fokus på til valget.  

 

 

6. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Alf Wennevold oplyste, at Erik Stagsted er blevet valgt til formand for Danske Ældreråd. 

 

Næste møde i Regionsældrerådet er den 17. september hvor Alf Wennevold og Sonja Minor Hansen 

deltager. Det er senere blevet oplyst, at mødet finder sted den 17.august 2017. 

 

  

7. Status opgaveudvalgene. 

Alf Wennevold oplyste, at der er udpeget medlemmer til det nye opgaveudvalg for digitalisering og 

it. 

 

Bente Frimodt-Møller orienterede om opgaveudvalget for Borgerrettet behandling, der har afsluttet 

sit arbejde. De emner, det er besluttet at der skal arbejdes videre med, vil blive sammenskrevet og 

forelagt Seniorrådet til orientering på det kommende seniorrådsmøde.   

 

 

8. Bordet rundt.  

Ole Scharff-Haarbye orienterede om et plejehjem i Jylland der af fødevarestyrelsen har fået forbud 

mod at have katte på plejehjemmet af hensyn til hygiejne i køkkenet. Han spurgte om kommunen 

har lignende problemer, hvilket ingen var bekendt med. 

Ole Scharff-Haarbye nævnte endvidere, at der er kommet en ny bekendtgørelse i færdselsloven som 

betyder at man ikke længere skal have en lægeerklæring for at få fornyet sit kørekort.  

Ole Scharff-Haarbye roste afviklingen af forårsturene. 

 

Sonja Minor Hansen oplyste, at sidste møde i nordøstgruppens seniorråd omhandlede det 

kommende valg. Nævnte endvidere, at Rudersdal Seniorråd har vanskeligt ved at finde folk der vil 

opstille til deres kommende Seniorråd. 

 

Sonja Minor Hansen oplyste, at det er lykkedes at få beboer repræsentanter i beboer/pårørenderådet, 

efter der er flyttet nye beboere ind på Ordruplund.  

 

Sonja Minor Hansen udtrykte utilfredshed med, at hun ikke straks var blevet orienteret om en 

indkommet klage over Det Danske Madhus og udtrykte utilfredshed med at der intet sker i 

Kostrådet. Det blev aftalt at punktet tages op på mødet til august. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at læge Niels Kaarsberg er blevet tilknyttet Salem.  

Orienterede om afholdt fest med Hawaii-tema der var en stor succes. 

Oplyste endvidere at stedet har kommunalt tilsyn den 13. juni. Salem vil i den kommende tid 

afholde pårørendemøder om demens/Alzheimer. 

 

Alf Wennevold orienterede om en artikel fra Ældre Sagen, der har fokus på ældres kost og motion. 

Det er vigtigt at indtage mange proteiner (kød, fisk, mælkeprodukter) - og at røre sig. 
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9. Næste møde – 9.august – mødet holdes på rådhuset, udv. 1. 

Seniorrådets møde i september afholdes på Rygårdcentret og mødet i oktober afholdes på 

Brogårdshøj. Det afklares om mødet i november kan afholdes på Egebjerg. 

 

 

10. Eventuelt. 

Intet. 

 


