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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

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 

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) 
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 Redaktionsudvalget (Udgivelse af bladet Egen). 

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

en effektivisering af rådets møder. 

I forbindelse med det planlagte valg til seniorrådet 20. marts 2013 var der i 

overensstemmelse med rådets vedtægter nedsat et valgudvalg til at 

koordinere det valgforberedende arbejde. 

Valgudvalget havde følgende sammensætning: 

 Fra kommunalbestyrelsen: Lars Høimark, Peter Sørensen 

 Fra administrationen: Lizette Brønnum, Birgitte Harpelund, Lene Jæger, 

Marianne Madsen 

 Fra Seniorrådet: Ib Kümmel -Nielsen, Inge Lindstrøm, Preben Thorvig. 

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 med hjælp prioriteret 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 ekstra ordinære møder. 

Seniorrådet har i årets løb haft besøg af centerchefer for uddybning af forskellige 

problemstillinger bl.a. i forbindelse med høringssager. 

Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige på kommunens 

hjemmeside tillige med visioner og mål. 

Temadage 
Seniorrådet har afholdt tre temadage i forbindelse med forberedelsen til 

seniorrådsvalget: 

1. 15. januar - Lone Kühlmann kurserede om ’Afskaf Alderdommen’. 

2. 5. marts – Monika Krogh-Meyer – ’Plusalderen – Vi bliver jo bare ved’. 

3. 5. september – Nærpolitiet i Glostrup – Er det sikkert at være borger i 

Glostrup? 

Andre aktiviteter 
Seniorrådet har i foråret haft samarbejde med Sundhedsudvalget omkring Glostrup 

Kommunes Sundhedspolitik, der skulle fornyes i 2013. Seniorrådet havde gerne set en 

mere konkret politik, men efter god dialog kunne vi enes om resultatet, der 

indeholder mange gode visioner. 

 

Seniorrådet har i løbet stillet sig til rådighed for seniorklubber, bruger- og 

pårørenderåd på ældrecentre for at informere om rådets arbejde. 

 

Rådet har deltaget i Kulturnat 2013 med en infobod i Glostrup Shopping center. 
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I forbindelse med gennemgangen af Glostrup Kommunes budget for de kommende år, 

har Seniorrådet bemærket at der er afsat et beløb på kr. 400.000 til en nærmere 

undersøgelse af behovet for plejeboliger. Seniorrådet vil følge nærmere op på det i 

det kommende år. Vi mener, at der er et presserende behov også for 

aflastningsboliger. 

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

informationer til kommunens borgere på 60
+,

 samt førtidspensionister. 

Redaktør af bladet har hidtil været varetaget af et 

seniorrådsmedlem, men på grund af de få medlemmer i 

rådet måtte seniorrådet i efteråret 2012 ansætte en redaktør 

foreløbigt frem til seniorrådsvalget i marts 2013. 

Denne aftale løb til sommeren 2013, hvor Seniorrådet var så 

heldig, at en interesseret borger tilbød rådet at bestå det 

med redigering af bladet. 

En stor tak for dette initiativ til Flemming Hein-Andersen. 

Bladet sendes til kommunens borgere på 60
+, samt 

førtidspensionister. Det er tillige tilgængeligt på kommunens hjemmeside.  

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

mere optimale samarbejdsrelationer mellem rådet og Kommunalbestyrelsen. 

Det har tidligere været en fast praksis, at formanden for Socialudvalget besøgte 

Seniorrådet en gang pr. kvartal for at orientere om aktuelle sager og besvare 

spørgsmål fra Seniorrådet. En ordning, som tidligere fungerede til alles tilfredshed. 

Med det ændrede flertal ved kommunalvalget i 2009 var det ikke muligt at praktisere 

disse møder. Formanden for Socialudvalget blev gentagne gange inviteret til møder 

med rådet uden at det lykkes at få aftaler i stand. 

Ved formandsskiftet i Socialudvalget lykkedes det at få en aftale med 

Socialudvalgsformanden om et kvartalsvis møde. Hvilket har virket meget 

tilfredsstillende for så vel Seniorrådet som for Socialudvalget. 

I maj måned holdt Seniorrådet frokostmøde med borgmester John Engelhardt og 

Kommunaldirektør Morten Winge. Et møde der forløb i en meget positiv ånd med gode 

perspektiver for et fremtidigt samarbejde. 
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Seniorrådet vil ikke afskære sig fra retten til af egen drift at tage sager op med 

betydning for kommunens seniorer. 

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 2014. 

Øvrige Samarbejdspartnere 

Danske Ældreråd, landsdækkende interesseorganisation for samtlige ældreråd: 

 Visiteret kommunal og regional kørsel 

 Repræsentantskabsmøde 15. maj   

 Ældrepolitisk konference ” Ældreomsorg i forandring” 16. maj 

 Temadag ’Ældrerådsvalg 2013’ 

 Formandsmøde i København.   

Vestegnstræf, samarbejde mellem senior- og ældreråd i Københavns omegn: 
Der har været to møder 

 Ældrerådet i Tåstrup var vært for Vestegnstræf i foråret 

 Seniorrådet i Albertslund holdt møde på Albo. 

Regionsældreråd, samarbejde mellem senior- og ældreråd i Region Hovedstaden: 
Glostrup har været repræsenteret på 4 ældrerådsmøder i Hillerød. 

Vidensnetværk BRO Vestegnen, Seniorrådet i Glostrup er repræsenteret i 

ovennævnte projekt, der bl.a. omhandler den ældre medicinske patient, samspillet 

mellem hospitalerne og de praktiserende læger, samspillet mellem kommunerne g 

hospitalerne i forbindelse ed hjemsendelser. 

Projektet er endnu ikke afsluttet, så nærmere bekrivelse følger i næste årsberetning. 

Deltagelse i konference og andet: 
På grund af seniorrådsvalget og de relativt få medlemmer har der ikke været 

ressourcer til at deltage i yderligere konferencer. 

 

Høringssager 
Følgende sager har i 2013 været forelagt Seniorrådet til høring: 

 Frivilligt socialt arbejde § 18 i lov om social service 

 Tilsynsrapport Ældrecentret Sydvestvej, Ældrecentret Dalvangen og 

Omsorgscenter Hvissinge 
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 Årlig redegørelse for tilsynet på ældrecentre 2013 

 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik 

 Tillæg nr. 14 til kommuneplan 2009-2021  

 Madservice efter servicelovens § 83 

 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83 

og 84 – 2014 

 Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter servicelovens § 83 - 2014 

 Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 

 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140 – 2013 

 Budget 2014 - Glostrup Kommune 

 Lokalplan GL95.1 - Et center-og erhvervsområde ved Mjølnersvej. 

 GL 68 - et område ved Glosemosevej - ny høring. 

 

Året 2014 

 Seniorrådet vil i året 2014 arbejde yderligere på at udbygge dialogen med 

politikere og centre. 

 Der er for nærværende ikke planlagt nye temadage, da Seniorrådet på grund af 

sygdom har begrænsede ressourcer til rådighed, men forskellige projekter 

ligger til overvejelse. 

 

Godkendt i Seniorrådet 16. december 2013 

 
 


