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Forord: 
Ifølge retssikkerhedsloven er hver kommune forpligtet til at etablere et ældreråd, eller 

som vi har valgt i Glostrup at kalde det et seniorråd med nærmere definerede 

opgaver. 

Det nuværende seniorråd blev etableret i foråret 2013 ved fredsvalg, da der ikke 

kunne opstilles et tilstrækkeligt antal kandidater til seniorrådsvalget i marts 2013. Der 

meldte sig 6 kandidater, der således blev det nye seniorråd. 

Seniorrådet er partipolitisk neutralt og medlemmerne er heller ikke valgt som 

repræsentanter for interesseorganisationer mv. 

Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed. 

I 2013 holdt seniorrådet et seminar, hvor vi satte fokus på seniorrådets opgaver og 

samarbejdet i Seniorrådet. 

I forbindelse med seminaret blev der opstillet følgende vision for seniorrådets arbejde: 

Det er seniorrådets vision: 

- At Seniorrådet er synligt, kendt og respekteret, som en kvalificeret, kompetent 

og troværdig samarbejdspartner. 

 

- At Seniorrådets arbejde udføres i en god og konstruktiv dialog med kommunens 

politikere, forvaltningscentre og institutioner. 

 

- At alle seniorer får den individuelle service, som de er berettiget til – og som de 

har behov for. 

 

- At der lægges vægt på forebyggelse, således at der bevares en god 

funktionsevne og menneskelig værdighed. 

 

- At der tilstræbes en høj grad af tilfredshed med den kommunale service for 

vore ældre medborgere. 
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Rådets medlemmer: 
Seniorrådet har siden juli 2015 bestået af 5 medlemmer: 

Birgit Bardrum 

Inge Lindstrøm 

Per Nilsson, næstformand 

Sonja Sjøgren 

Preben Thorvig, formand 

Udvalg i rådet:  
Seniorrådet har i overensstemmelse med rådets vedtægter nedsat følgende 

underudvalg, der har haft til opgave at forberede forskellige sagskomplekser til rådets 

beslutning. 

 Omsorgsudvalget (høringssager om kvalitetsstandarder) 

 Trafikudvalget (Høringssager om infrastruktur, lokalplaner m.v.) 

 Budget- og Økonomiudvalg (Rådets budget og det kommunale budget) 

 Redaktionsudvalget (Udgivelse af bladet Egen). 

Arbejdet i udvalg har medvirket til en smidig og rationel sagsbehandling og til en 

effektivisering af rådets møder. 

Seniorrådets formål: 
Seniorrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler 

synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, 

der vedrører seniorer.  

Seniorrådet skal så vidt muligt holde sig orienteret om seniorers levevilkår i 
kommunen og om deres ønsker og behov.  

 
Seniorrådet skal via tæt kontakt til seniorerne sikre, at dialogen og samarbejdet 
mellem seniorerne og kommunen fastholdes og udbygges. Derved sikres 

medindflydelse og nærdemokrati på ældreområdet. 
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Seniorrådets mål:  
 

 At fastholde og om muligt forbedre dialogen med politikere og embedsmænd 
således af der med gensidig respekt skabes forståelse for forskellige roller og 

bedre rammer for opfyldelse af Seniorrådets formål. 
 

 At udbygge seniorrådets synlighed og medengagement i lokalsamfundet, 

således at Seniorrådet er kendt af kommunens borgere. 
 

 At give seriøse tilbagemeldinger på høringsopgaverne og følge op på, 
hvad der sker efterfølgende. 

 

 At borgerne sættes i fokus, således at borgere, der har behov for hjælp, 

visiteres efter behov. 
 

 At borgerne støttes i hjælp til selvhjælp, således at flest muligt bevarer 

funktionsevnen og livskvaliteten.  
 

 At der satses på forebyggelse og handling inden indlæggelse på sygehus 

bliver nødvendig. 
 

 At der ydes effektiv faglig efterbehandling, hvis uheldet er ude. 

 
 At kommunen er på forkant med behovet for ældrevenlige ældre- og 

plejeboliger. 

 

 At indsatsen for vore ældre svage medborgere sker på et økonomisk 
forsvarligt grundlag. 

 

Mødevirksomhed: 
Seniorrådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. 

Der har i 2016 været afholdt 11 ordinære møder og 2 ekstraordinære møder. 

Seniorrådet har i årets løb haft besøg af chefen for Center for Sundhed og Velfærd, 

samt formanden for Social- og Sundhedsudvalget for at uddybe forskellige 

problemstillinger bl.a. i forbindelse med høringssager. 

Beslutningsreferater fra rådets møder er offentligt tilgængelige på kommunens 

hjemmeside tillige med visioner og mål. 
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Temadage: 
Seniorrådet har i 2016 ikke afholdt temadage. Det har vist sig, at med kun fem 

medlemmer i Seniorrådet er det ikke muligt at finde ressourcer til at gennemføre 

aktiviteter ud over de faste opgaver. 

Bladet ’Egen’: 
Seniorrådet har i årets løb udgivet 3 numre af bladet ”Egen” med aktuelle 

informationer til kommunens borgere på 60+, samt førtidspensionister. 

Redaktion af bladet har også i 2016 været varetaget  

af Flemming Hein-Andersen, der har stillet sig til rådighed 

for Seniorrådet. En gestus vi er særdeles taknemmelige for. 

Bladet sendes til kommunens borgere på 60+, samt 

førtidspensionister. Det er tillige tilgængeligt på 

kommunens hjemmeside. Seniorrådet opfordre til at bladet 

afmeldes i papirform, hvis det læses på  hjemmesiden. 

Gennem et øget antal henvendelser fra borgere på 

baggrund af artikler i bladet får vi bekræftet, at bladet 

bliver flittigt læst. 

Samarbejdet med Kommunalbestyrelsen: 
Seniorrådet har gennem hele indeværende valgperiode arbejdet kraftigt på at 

udbygge samarbejdsrelationerne mellem rådet og Kommunalbestyrelsen. 

Disse bestræbelser, kan vi konstatere, har båret frugt. Formanden for Social- og 

Sundhedsudvalget besøger Seniorrådet en gang pr. kvartal for at orientere om 

aktuelle sager og besvare spørgsmål fra Seniorrådet.  

Centerchefen for Center for Sundhed og Velfærd besøger også Seniorrådet hver tredje 

måned eller efter behov. 

En ordning, der fungerer til alles tilfredshed og som vi I Seniorrådet er stolte over. 

Samarbejdet med Fagcentre: 
Seniorrådet har til enhver tid kunnet tilkalde repræsentanter fra de forskellige 

fagcentre for at få uddybet forskellige emner, der har været til drøftelse i rådet, 

ligesom Seniorrådet har været repræsenteret i det forberedende arbejde om en ny 

seniorpolitik og kronikerstrategi. 

Seniorrådet takker for denne imødekommenhed og ser frem til en yderligere 

udbygning af samarbejdet fremover. 
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Øvrige Samarbejdspartnere: 

Danske Ældreråd, der er landsdækkende interesseorganisation for samtlige 

ældreråd, afholder løbende konferencer og temamøder for medlemsforeningerne. 

Seniorrådet i Glostrup har været repræsenteret ved følgende begivenheder i 2016. 

 Temadag om Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i 

ældreplejen 29. februar i Allerød. 
 

 Repræsentantskabsmøde 2. maj i Nyborg. 
 

 Ældrepolitisk konference 3. maj 2016 i Nyborg med temaet ”Når sundheden 
flytter ud i kommunerne - Hvad er perspektiver og udfordringer for ældre 
borgere?”. 

 

 Formandsmøde i Næstved 30. august. 

 

 Ældrepolitisk konference 9. november 2016 i Vejle med temaet ”Er det helt 
skævt?”. 

 

Vestegnstræf, dvs. samarbejde mellem senior- og ældreråd i Københavns omegn. 

Der har i 2016 været afholdt to møder 

 

 Ældrerådet i Vallensbæk var vært for Vestegnstræf i foråret, hvor vi bl.a. 

besøgte Korsagergård og Vallensbæk Ridecenter. 

 

 Ældrerådet i Tårnby var vært ved Vestegnstræf i efteråret, hvor vi bl.a. beså 

den blå planet og et aktivitetscenter.  

 

Som altid når man mødes med ligesindede, har vi fra Seniorrådet i Glostrup haft stort 

udbytte af erfaringsudveksling øvrige deltagere. 

 

Regionsældreråd: Samarbejde mellem senior- og ældreråd i Region Hovedstaden. 

Glostrup har været repræsenteret på 4 ældrerådsmøder i Hillerød. 

 

Deltagelse i andet: 

 

Demente og deres pårørende 
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Seniorrådet har stor opmærksomhed på vore demente medborgere og deres 

pårørende og vil til enhver tid arbejde for, at de får den bedste vejledning og rådgiv- 

ning omkring forholdene som demente. 

Sammen med kommunens sundhedsafdeling, visitationen og demenskonsulenten 

medvirkede Seniorrådet i udarbejdelsen af en ny rådgivningspjece, der belyser forhold 

som især pårørende til demente bør være opmærksomme på. 

Influenzavaccination 

I lighed med tidligere år har Seniorrådet i samarbejde med Danske Læger 

Vaccinationsservice gennemført vaccinationer for Influenza. Ca. 675 +65-årige er 

vaccineret i løbet af 5 dage på Fritidscentret, i Paraplyen i Hvissinge og Idrætscentret i 

Ejby. 

 

Offentlig transport til Hvidovre Hospital 

I forbindelse med Seniorrådets behandling af Region Hovedstadens nye sygehusplan 

har Seniorrådet anmodet Center for Miljø og Teknik om en mere direkte forbindelse, 

således at borgere på Vestegnen får en lettere og mere direkte transportmulighed til 

Hvidovre Hospital. 

Movia har besluttet en omlægning af busserne, således at det ønskede formål er nået. 

 

Ældrecentrenes Bruger- og Pårørenderåd 

Fra foråret 2015 har Seniorrådet været repræsenteret med en observatør i de enkelte 

ældrecentres Bruger- og Pårørenderåd. En ordning, som vi føler, har fungeret yderst 

tilfredsstillende set fra såvel bruger- og pårørenderådets side og fra Seniorrådets side. 

Vi har haft lejlighed til at opfange små hverdagsproblemer på centrene og vi har 

været i stand til at redegøre for vort syn på forskellige rejste problemstillinger. Men 

helt generelt har vi indtrykket af stor tilfredshed med ældrecentrenes forhold. 

 

Værdighedspuljen 2016 

Under denne populære arbejdstitel blev der i forbindelse med 

finanslovsforhandlingerne i 2015 stillet 1 mia. kr. til rådighed for kommunerne i 2016 

til forbedring af de ældres forhold. 

Fra lovgivernes side blev der udtrykt ønske om, at kommunerne inddrog ældreråd og 

seniorråd i arbejdet om en værdighedspolitik i de enkelte kommuner, ligesom det var 

lovgivernes ønske, at rådene blev inddraget i anvendelsen af de tildelte midler.  

Glostrup Kommune fik tildelt ca. 2,4 mio. kr., der i vidt omfang blev anvendt til 

kompetenceudvikling af medarbejdere på vore plejecentre og en øget indsats for 
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demente medborgere. 

 

Ledsageordning til hospitalsindlæggelse 

Ledsageordningen til ældre plejehjemsbeboere uden pårørende er også videreført. Det 

har været en stor succes. 

 

Strategiplan for udvikling af området omkring Glostrup Station.  

Når Letbanen lang Ring 3 bliver en realitet vil Glostrup Station blive en af de største 

stationer på Sjælland med adgang til Regionaltog, S-tog og letbane, samt busser i 

mange retninger. Det giver basis for udvikling af området omkring Glostrup Station. 

Da vi i Seniorrådet blev opmærksom på, at der var arbejdsgrupper under oprettelse 

for at fremkomme med ideer til udviklingen, anmodede vi om at få lejlighed til at 

deltage i en af arbejdsgrupperne. Visionerne for dette strategisk velbeliggende areal 

er omfattende med muligheder for placering af erhverv, flere boliger, 

underholdningscentre m.v.  

Seniorrådet har længe været opmærksom på adgangsforholdene til Glostrup Station 

og omstigningsmulighederne mellem busser og tog. Det var derfor med glæde, at 

Seniorrådet fik tilbudt en plads i arbejdsgruppen omkring boliger. Seniorrådets 

formand for trafikudvalget trådte ind i dette arbejde. 

Seniorrådets formand har modtaget og takket ja til en opfordring til at indtræde i en 

følgegruppe til hele strategiprocessen. 

 

Høringssager: 
Følgende sager har i 2016 været forelagt Seniorrådet til høring: 

1. Forslag til disponering af værdighedspuljen 2017 

2. Genoptræning i Varmtvandsbassin 

3. Tilsyn med tilbud efter Servicelovens § 83 for udeboende - 2016. 

4. Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre - 2016. 

5. Kvalitetstandard og ydelseskatalog 2017 - Genoptræning efter Sundhedslovens 

§ 140 

6. Kvalitetstandard og ydelseskatalog 2017 - Genoptræning og vedligeholdende 

træning efter Servicelovens § 86 

7. Kvalitetstandard 2017 - Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 

§83 - Afløsning og aflastning efter Servicelovens §84 

8. Kvalitetstandard 2017 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter 

Servicelovens § 83  

9. Kvalitetstandard 2017 - Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens § 83 

10.Kvalitetstandard 2017 -Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a 

11.Høring budget 2017 - idefasen 

http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrådet%20høringssvar%20-%20%20Forslag%20til%20disponering%20af%20værdighedspuljen%202017.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrådets%20%20høringssvar%20Varmtvandsbassin.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrdet%20hringssvar%20%20rlig%20redegrelse%20for%20tilsyn%20med%20tilbud%20efter%20Servicelovens%20%2083%20for%20udeboende%20%202016.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrdet%20hringssvar%20%20rlig%20redegrelse%20for%20tilsyn%20med%20plejehjem%20og%20ldrecentre%20%202016.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%20og%20ydelseskatalog%202017%20-%20Genoptrning%20efter%20Sundhedslovens%20%20140.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%20og%20ydelseskatalog%202017%20-%20Genoptrning%20efter%20Sundhedslovens%20%20140.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%20og%20ydelseskatalog%202017%20-%20Genoptrning%20og%20vedligeholdende%20trning%20efter%20Servicelovens%20%2086.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%20og%20ydelseskatalog%202017%20-%20Genoptrning%20og%20vedligeholdende%20trning%20efter%20Servicelovens%20%2086.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%202017%20-%20Personlig%20pleje%20og%20praktisk%20hjlp%20efter%20Servicelovens%2083%20-%20Aflsning%20og%20aflastning%20efter%20Servicelovens%2084.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%202017%20-%20Personlig%20pleje%20og%20praktisk%20hjlp%20efter%20Servicelovens%2083%20-%20Aflsning%20og%20aflastning%20efter%20Servicelovens%2084.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%202017%20-%20Personlig%20pleje%20og%20praktisk%20hjlp%20i%20plejeboliger%20efter%20Servicelovens%20%2083%20-.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%202017%20-%20Personlig%20pleje%20og%20praktisk%20hjlp%20i%20plejeboliger%20efter%20Servicelovens%20%2083%20-.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%202017%20-%20Madservice%20og%20Spisetilbud%20efter%20Servicelovens%20%2083.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Hringssvar%20Kvalitetstandard%20%202017%20-Forebyggende%20hjemmebesg%20efter%20Servicelovens%20%2079a.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Høringssvar%20Budgetaftale%202017-%20Seniorrådet.ashx?la=da
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12.Høring af forslag til ophævelse af lokalplan FL1 

13.Lokalplan HL19 - Glostrup Skole Nordvang 

14.Tillæg nr. 1 til kommuneplan  samt lokalplan EL 40 

15.Overordnet mad- og måltidspolitik 

16.Seniorrådets høringssvar om Værdighedspolitik m/ bilag 

17.Budget 2017 – 2. behandling 

18.Seniorrådets høringssvar ny busrute 

19.Forslag til Lokalplan HL 13.6 – Dalvangsvej 56 

20.Forslag til lokalplan HL 10.1 – Hvissinge Øst 

21.Kronikerstrategi 

22.Trafikplan 2016 

23.Forhøring - Debatoplæg for udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs  

Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund 

24.Forslag til Lokalplan HL 13.6 – Dalvangsvej 56 

25.Forslag til ”Planstrategi 2016 – En levende by”. 

 

Året 2017: 
Der afholdes valg til Seniorrådet den 23. marts 2017. Seniorrådet har håb om, at der 

er skabt så megen interesse for Seniorrådets arbejde, at der vil blive opstillet så 

mange kandidater, at Seniorrådet kan blive fuldtalligt med 9 medlemmer plus meget 

gerne 9  suppleanter. 

Det er det afgående Seniorråds ønske, at de forbedrede samarbejdsforhold mellem 

Seniorrådet, politikere og administration må blive videreført til gavn for vore seniorer. 

Godkendt i Seniorrådet 12 . december 2016  

 

http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrådet%20høringssvar%20-%20Forslag%20til%20ophævelse%20af%20lokalplan%20FL%201.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrådet%20høringssvar%20-Lokalplan%20HL19%20-%20Glostrup%20Skole%20Nordvang.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrådets%20høringssvar%20om%20tillæg%20nr%20%201%20til%20kommuneplan%20%20samt%20lokalplan%20EL%2040.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrådets%20høringssvar%20til%20%20-%20Overordnet%20mad-%20og%20måltidspolitik.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrådets%20høringssvar%20om%20Værdighedspolitik.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrådets%20høringssvar%20Budget%202017.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/Hoeringssvar%202016/Seniorrådets%20høringssvar%20ny%20busrute.ashx?la=da

