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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 juni måned 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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Medlemmer af rådet:
Seniorrådet har siden marts 2013 bestået af 6 medlemmer:

Birgit Bardrum

Per Nilsson, næstformand

Ib Frølich

Sonja Sjøgren

Inge Lindstrøm

Preben Thorvig, formand
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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.

Seniorrådets mål


At opnå en forbedret dialog med politikere og embedsmænd med gensidig
respekt og forståelse for forskellige roller og bedre rammer for opfyldelse af
Seniorrådets formål



At udbygge 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, såfremt de selv ønsker det
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At der satses mere på forebyggelse og handling inden indlæggelse på sygehus
er 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 været afholdt 11 ordinære møder og 2 ekstraordinære møder.
Seniorrådet har i årets løb haft besøg af centerchefer for uddybning af forskellige
problemstillinger bl.a. i forbindelse med høringssager.
Beslutningsreferater er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside tillige med
visioner og mål.

Temadage:
Seniorrådet har i 2014 ikke afholdt temadage. Det har vist sig, at med kun 6
medlemmer i Seniorrådet er det særdeles vanskeligt at finde ressourcer til at
gennemføre aktiviteter ud over de faste opgaver.

Andre aktiviteter:
Seniorrådet havde i foråret 2013 samarbejde med det daværende Sundhedsudvalg
omkring Glostrup Kommunes Sundhedspolitik, der er forbundet med Region
Hovedstadens overordnede sundhedsplan. Regionens Sundhedsplan består af en
politisk og en administrativ del. Seniorrådet har i oktober 2014 afgivet høringssvar på
en meget ambitiøs administrativ plan. Det er Seniorrådets opfattelse at
gennemførelsen af planen skal tilpasses de økonomiske og menneskelige ressourcer.
I foråret 2014 tog Seniorrådet initiativ til en henvendelse til bestyrelsen for det
fælleskommunale transportselskab Movia om at overveje en praktisk løsning i
forbindelse med afløsning af det hidtidige pensionistkort (Mimrekortet).
Afløseren skulle være Rejsekortet.
Seniorrådet i Glostrup er betænkelig ved, at ældre bevægelseshæmmede mennesker
ved af og påstigning i f.eks. busser både skal håndtere f.eks. rollator og samtidig
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checke rejsekortet ind eller ud. Er bussen samtidig i bevægelse kan der opstå farlige
situationer, der kan påføre den ældre skader.
Vor henvendelse var genstand for stor opmærksomhed fra bl.a. Ældre- og Seniorråd i
Region Hovedstaden.
Det eneste sted, hvor den ikke vakte opmærksomhed, var i Movia’s bestyrelse. Den
strakte sig til at kvittere for modtagelsen, men der har ikke været yderligere dialog
siden.
Seniorrådet var i foråret 2014 repræsenteret i projekt Brobygning i samarbejde med
flere andre Ældre-/Seniorråd på Københavns Vestegn. Projektet skulle afdække nye
samarbejdsmuligheder mellem den kommunale administration, sygehusene og
praksissektoren omkring udveksling af oplysninger om den enkelte patient ved
udskrivning fra hospital m.v.
Seniorrådet har i løbet af året stillet sig til rådighed for seniorklubber, samt bruger- og
pårørenderåd på vore plejecentre.
Rådet har deltaget i Kulturnat 2014 med en infobod i Glostrup Shopping center.
I forbindelse med gennemgangen af Glostrup Kommunes budget for 2014 og de
kommende år bemærkede Seniorrådet, at der var afsat et beløb på kr. 400.000 til en
nærmere undersøgelse af behovet for plejeboliger. Seniorrådet har i skrivende stund
ikke modtaget resultatet på denne analyse, men vi vil følge nærmere op på det i det
kommende år.
I løbet af 2014 er presset på de midlertidige boliger lettet, og der er for tiden næsten
ingen ventetid.

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 i 2014 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.
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Gennem et øget antal henvendelser fra borgere på baggrund af artikler i bladet får vi
bekræftet, at bladet læses.

Samarbejdet med Kommunalbestyrelsen:
Seniorrådet har gennem hele indeværende valgperiode arbejdet kraftigt på at skabe
mere optimale samarbejdsrelationer mellem rådet og Kommunalbestyrelsen.
Disse bestræbelser kan vi nu konstatere at have 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.
En ordning, der fungerer til alles tilfredshed.

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.
Seniorrådet takker for denne imødekommenhed og ser frem til en yderligere
udbygning af samarbejdet i 2015.

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 2014.








Temamøde om visiteret kommunal og regional kørsel
Repræsentantskabsmøde 15. maj
Ældrepolitisk konference ” Ældreomsorg i forandring” 16. maj.
Temadag ”Det kommunale budget og Seniorrådets eget budget”
Formandsmøde i København.
Temadag i Vingsted om * Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo’? Om boligformer,
fællesskaber og rammer for ældrelivet.

Danske Ældreråd fik i september på FN’s generalforsamling tildelt den internationale
førstepris ”Open Goverment Award” . Prisen placerer Danske Ældreråd som verdens
bedste organisation der arbejder med offentlige borgerinddragelsesinitiativer.
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Vestegnstræf, dvs. samarbejde mellem senior- og ældreråd i Københavns omegn:
Der har i 2014 været afholdt et møde


Ældrerådet i Ishøj var vært for Vestegnstræf i foråret, hvor vi bl.a. besøgte et
værkstedsinitiativ, hvor kommunens seniorer kunne arbejde i træ og metal
m.m.

Et planlagt besøg i Dragør måtte desværre aflyses.

Regionsældreråd: samarbejde mellem senior- og ældreråd i Region Hovedstaden:
Glostrup har været repræsenteret på 3 ældrerådsmøder i Hillerød.

Deltagelse i konference og andet:
Seniorrådet har i forbindelse med Socialstyrelsens projekt om forbedring af borgernes
livskvalitet og en formindskelse af de ældres ensomhed været repræsenteret i
projektet lokale styregruppe.
Glostrup deltager i projektet sammen med Odense og Horsens kommuner.
Seniorrådets formand deltog i september 2014 i KL’s ældrekonference i Kolding om
emnet ’Når ældre ikke længere er ældre – Hvornår giver hverdagsrehabilitering
mening?’
En del af dagen var helliget drøftelse af kommunernes politik med at arbejde med
højnelse af de ældres funktionsevne og rehabilitering.
Dette emne har betydet fremsættelse af et lovforslag i Folketinget, hvor man vil gøre
en test af funktionsevnen som et kriterium for tildeling af hjælp til omsorg og pleje.

Høringssager:
Følgende sager har i 2014 været forelagt Seniorrådet til høring:
 Frivilligt socialt arbejde § 18 i lov om social service
 Tilsynsrapport Omsorgscenter Sydvestvej
 Omsorgscenter Dalvangen
 Omsorgscenter Hvissinge
 Årlig redegørelse for tilsynet på Ældrecentre 2013
 ’Administrativ del af Sundhedsaftale 2015 - 2018’
 ’Social- og Sundhedsudvalgets oplæg til sundhedspolitisk handleplan’
 Tillæg nr. 14 til kommuneplan 2009-2021
 Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2015. Madservice efter servicelovens §
83
 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83
og 84 – 2015
 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Personlig pleje og praktisk hjælp i
plejeboliger efter servicelovens § 83 - 2015
 ’Kvalitetsstandard 2015- Særligt personlige hjælpemidler §§ 112 og 113’
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Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2015. Genoptræning og vedligeholdende
træning efter servicelovens § 86
Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140 – 2015
Budget 2015 - Glostrup Kommune
Lokalplan GL95.1 - et center-og erhvervsområde ved Mjølnersvej
Lokalplan GL 42.4 – et område ved Nørre Alle-Hovedvejen-Højvangsvej
Kommuneplantillæg nr. 11 til kommuneplan 2009-2011 og revideret lokalplan
GL 18.1 Glostrup Hospital
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan GL35.3 – Glostrup
Fritidscenter
’Høring af miljøvurdering af Lokalplan HL20 for Industriområde i
Hvissinge’
Vej- og Trafikplan 2014
Lokalplan GL66.2 – Erhvervsområde på Ørnebjergvej
Frivillighedsstrategi for Glostrup Kommune.
Revideret forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan
2009-2021 og revideret forslag til Lokalplan GL18.1 for Glostrup Hospital med
tilhørende miljøvurdering, samt vurdering af planernes VVM-pligt.

Året 2015:
Seniorrådet vil i året 2015 arbejde på fortsat at udbygge dialogen med
politikere og centre.
Der er for nærværende ikke planlagt nye temadage, da Seniorrådet har
begrænsede ressourcer til rådighed, men forskellige projekter ligger til
overvejelse.

Godkendt i Seniorrådet 17. november 2014
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