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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 efter valget i marts 2009 med 9 medlemmer
og 2 suppleanter.
Seniorrådet er partipolitisk neutralt og medlemmerne er heller ikke valgt som
repræsentanter for interesseorganisationer mv.
Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed.
I sommeren 2010 holdt seniorrådet et seminar, hvor vi satte fokus på samarbejdet i
Seniorrådet og medlemmernes stærke sider.
I forbindelse med seminaret var der enighed om at opstille 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.

I januar 2012 godkendte kommunalbestyrelsen nye vedtægter for Seniorrådet, hvoraf
det bl.a. fremgår at Seniorrådet i første kvartal skal udarbejde en beretning om sin
virksomhed i det foregående kalenderår.
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Medlemmer af rådet:
Seniorrådet har i 2012 bestået af 6 medlemmer:

Lise-Lotte Kiær

Per Nilsson

Ib Kümmel-Nielsen, næstformand

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)
Redaktionsudvalget (Udgivelse af bladet Egen)

Arbejdet i udvalg har medvirket til en mere rationel sagsbehandling og en
effektivisering af rådets møder.
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I forbindelse med det kommende valg til seniorrådet 20. marts 2013 er der i
overensstemmelse med rådets vedtægter nedsat et valgudvalg til at
koordinere det valgforberedende arbejde.
Valgudvalget har 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 2012


At Seniorrådet arbejder ud fra fælles mål



At rådets medlemmer føler en gensidig loyalitet



At undgå særinteresser



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 kontakten til borgerne gennem synlighed og medengagement i
lokalsamfundet med samtidig forøgelse af informationsniveauet



At borgerne sættes i fokus med hjælp prioriteret efter behov



At borgerne støttes i hjælp til selvhjælp, således at de bevarer funktionsevne



At der satses på forebyggelse



At der ydes effektiv faglig efterbehandling.

Side 5



At der opretholdes et højt og bredt informationsniveau gennem frivillige og
det offentlige



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 1 ekstra ordinært møde.
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 to temadage for seniorer i Glostrup:
1. 20. april- Hanne Reintoft holdt foredrag om ’ Et liv- manges liv - sociale
erindringer’.
2. 3. oktober- ”En sang for Martin” med besøg af demenskonsulent Jette
Rasmussen.
Ved begge arrangementer var der mulighed for at stille spørgsmål til
foredragsholderne.

Andre aktiviteter:
Seniorrådet har i årets løb arbejdet med en fornyelse af seniorrådets forretningsorden
for at skabe mere effektive møder. Bl.a. er der sket en væsentlig forbedring af
forretningsgangen ved høringsprocedurer.
Seniorrådet har forsøgt at tage forskellige emner op i årets løb bl.a. har rådet haft
besøg af Demenskonsulent Jette Rasmussen for at få en redegørelse for Glostrup
Kommunes praksis på demensområdet, herunder støtten til de pårørende.
Seniorrådet har i løbet af året stillet sig til rådighed for seniorklubber, bruger- og
pårørenderåd på ældrecentre for at informere om rådets arbejde.
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Rådet har i årets løb besøgt Omsorgscentret i Hvissinge for at bese den skærmede
enhed på centret.
Rådet har deltaget i Kulturnat 2012 med en infobod i Glostrup Shoppingcenter.
Udover demens havde Seniorrådet planlagt at arbejde med behovet for plejeboliger
og Region Hovedstadens forløbsprogrammer. Dette blev udsat pga. af det kommende
seniorrådsvalg 20. marts 2013.

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 Per Nilsson måtte i sommer
trække sig på grund af et stort arbejdspres i andet
frivilligt arbejde.
Seniorrådet har derfor måttet ansætte en redaktør
foreløbig frem til seniorrådsvalget i marts 2013.
Bladet sendes kommunens borgere på 60+, samt
førtidspensionister. Det er tillige tilgængeligt på
kommunens hjemmeside.
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Samarbejdet med Kommunalbestyrelsen:
Seniorrådet har gennem hele indeværende valgperiode arbejdet kraftigt på at skabe
mere optimale samarbejdsrelationer mellem rådet og Kommunalbestyrelsen.
Det har i de tidligere råd 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 fungerede til alles tilfredshed.
Med det ændrede flertal ved kommunalvalget i 2009 har det ikke været muligt at
praktisere disse møder. Såvel formand for Socialudvalget, som formanden for
Sundhedsudvalget er gentagne gange inviteret til møder med rådet uden at det lykkes
at få aftaler i stand.
Desværre så rådet sig nødsaget til at anmode borgmesteren om et møde omkring
nytår 2011/12. Det resulterede i bedre tidsmæssige rammer for høringsprocedurer.
På foranledning af centerchefen for Kultur og Idræt blev det forsøgt at skabe kontakt
mellem udvalgsformændene og rådet. Fra udvalgsformændene blev det foreslået at
planerne for møder skulle aftales et år frem i tiden med angivelse af seniorrådets evt.
emner/spørgsmål til formændene.
En sådan aftale blev afvist af Seniorrådet på grund af den relativt korte periode, der
er tilbage af Seniorrådets nuværende valgperiode, samt afholdelsen af kommunalvalg
i november 2013. Der har været afholdt 2 møder i 2012.
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 2013.

Øvrige Samarbejdspartnere:
Danske Ældreråd, landsdækkende interesseorganisation for samtlige ældreråd:
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Høring om nye vedtægter for Danske Ældreråd
Repræsentantskabsmøde 14. maj
Ældrepolitisk konference ” Aktivt ældreliv” 15. maj
Temadag ”Ældrerådsvalg 2013

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



Glostrup Seniorråd var vært for Vestegnstræf i foråret med besøg på Glostrup
Sygehus
Rødovre seniorråd afholdt i efteråret møde på Broparken.

Regionsældreråd, samarbejde mellem senior- og ældreråd i Region Hovedstaden:
Glostrup har været repræsenteret på 3 ældrerådsmøder i Hillerød.
Deltagelse i konference og andet:
’Aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne’, der har været en landsdækkende
aktivitet i foreninger og interesseorganisationer for ældre.
Seniorrådet var repræsenteret ved premieren på Region Hovedstaden kortfilm serie
’Grib om livet’.
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Høringssager:
Følgende sager har i 2012 været forelagt Seniorrådet til høring:
























Ny rute 9 A Glostrup-Operaen/Nedlæggelse af linie 13 Glostrup-Rødovre og linie
123 Glostrup-Langgade
Ændring af Servicebussens rute og køreplan
Lokalplan om Kirkebjerg Erhvervspark.
Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009-2021 og
forslag til Lokalplan GL42.3 – Område mellem Hovedvejen, Nørre Allé og
Højvangsvej.
Køb af plejepladser i andre kommuner.
Tilsynsrapport Omsorgscenter Sydvestvej, Omsorgscenter Dalvangen og
Omsorgscenter Hvissinge
Årlig redegørelse for tilsynet på Ældrecentre 2011
Lokalplan GL 18.3 for Parkeringshus på Glostrup Hospital
Glostrup Kommunes Kulturpolitik
Glostrup Kommunes Folkeoplysningspolitik
Tillæg nr. 9 til kommuneplan 2009-2021
Forslag til lokalplan EL30 Kolonihaverne i Ejby
Ny natbetjening af natbusser til Glostrup
Lokalplan GL75.1 for Glostrup Butikstorv Diget
Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2013. Madservice efter servicelovens §
83
Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83
og 84 – 2013
Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Personlig pleje og praktisk hjælp i
plejeboliger efter servicelovens § 83 - 2013
Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2013. Genoptræning og vedligeholdende
træning efter servicelovens § 86
Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140 – 2013
Budget 2013 - Glostrup Kommune
Lokalplan GL68 - Et område ved Glosemosevej.

Godkendt i Seniorrådet 17. december 2012
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