
 

                  Beretning 2018 
 

       

      

        

 

 

 

 

 

           Erik Busch                         Flemming Hein                John Bach  

            Formand                    Andersen 

                     Næstformand 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

         Søren Brandis                   Kirsten Eriksen       Bjarne Knudsen 

 

 

      

 

  

 

                                                  

           

          Inge Lindstrøm                      Per Nilson        Ove Kongsløv  



 

2 
 

Indholdsfortegnelse 

Forord: ............................................................................................................. 3 

Rådets medlemmer: ........................................................................................... 4 

Udvalg i rådet: .................................................................................................. 4 

Seniorrådets formål: .......................................................................................... 4 

Seniorrådets mål: .............................................................................................. 5 

Mødevirksomhed: .............................................................................................. 5 

Temadage: ....................................................................................................... 6 

Besøg i seniorforeninger og seniorklubber: ............................................................ 6 

Kulturnat 2018: ................................................................................................. 6 

Bladet ’Egen’: .................................................................................................... 7 

Samarbejdet med Kommunalbestyrelsen: ............................................................. 7 

Samarbejdet med Fagcentre: .............................................................................. 7 

Øvrige samarbejdspartnere: ................................................................................ 8 

Deltagelse i andet: ............................................................................................. 9 

Høringssager: .................................................................................................. 12 

Året 2019: ...................................................................................................... 13 

 



 

3 
 

 

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 valgt i foråret 2017 ved brevstemmevalg. Der meldte 

sig 13 kandidater, hvor de 9, der fik flest stemmer, blev valgt til Seniorrådet og de 

sidste 4 blev valgt til suppleanter. 

Seniorrådet er partipolitisk neutralt og medlemmerne er heller ikke valgt som 

repræsentanter for interesseorganisationer mv. 

Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed. 

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 blev valgt i marts 2017. Det består nu af følgende 9 medlemmer: 

Bjarne Knudsen   Kirsten Eriksen 

Erik Busch, formand   Per Nilsson 

Flemming Hein Andersen, næstformand Ove Kongsløv 

Inge Lindstrøm   Søren Brandis 

John Bach 

Den 1. marts 2018 er Peter Odsgard udtrådt af Seniorrådet og 3. suppleant Ove 

Kongsløv er indtrådt. 

 

Udvalg i rådet:  
 

Seniorrådet har nedsat følgende underudvalg, der har til opgave at forberede 

forskellige sagskomplekser til rådets beslutning. 

• Omsorgsudvalget (høringssager om kvalitetsstandarder m.v.), 4 medlemmer.  

• Byudvalget (høringssager om infrastruktur, lokalplaner m.v.), 5 medlemmer. 

• Økonomiudvalget (rådets budget og det kommunale budget), 5 medlemmer. 

• Informationsudvalget (herunder redaktion af bladet Egen), 4 medlemmer. 

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 Seniorrådet arbejder ud fra fælles mål. 

 

• At Seniorrådets medlemmer føler en gensidig loyalitet (en for alle og alle for 
en).  

 
• At undgå særinteresser (helhed frem for detalje). 

  

• At fastholde den gode dialog med politikere og embedsmænd med gensidig 
respekt og forståelse for de forskellige roller. 

 

• 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, værdighed og livskvaliteten.  

 

• At der satses på forebyggelse og behandling 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 de trafikale forhold i kommunen tilgodeses bedst mulig for kommunens 

ældre borgere både med hensyn til fremkommelighed på kommunens fortove 
og veje samt bedst mulig offentlig transport. 

 

• At byudviklingen i kommunen tilgodeses bedst muligt for kommunens ældre 
borgere bl.a. med hensyn til placering af kommunale institutioner, 

indkøbsmuligheder, ældreboliger m.m. 

Mødevirksomhed: 
 

Seniorrådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Der har i 2018 været afholdt 11 

ordinære møder og 1 ekstraordinært møde. 

 

Seniorrådet har i årets løb haft besøg af formanden for Social- og Sundhedsudvalget, 

den daværende formand for Miljø- og Teknikudvalget, chefen for Center for Sundhed 

og Velfærd og chefen for Center for Kultur- og Borgerservice. 
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Temadage: 
Seniorrådet har i 2018 afholdt 2 temadage. 

  

For at få en god dialog med det bagland, som Seniorrådet repræsenterer, har 

Seniorrådet afholdt et ”spis sammen” arrangement i Aktivitetscentret på Sydvestvej 

18. april, hvor der over et hyggeligt og godt måltid mad fra Aktivitetscentrets køkken 

blev orienteret om Seniorrådet og dets arbejde. Efterfølgende var der foredrag og 

sang med Michael Christoffersen og hans bror over temaet Bob Dylan.  

             

12. september blev der holdt en temadag i Glostrup Bio om tricktyverier. Der blev 

holdt et meget inspirerende foredrag af politiet. Efterfølgende demonstrerede Ruko og 

den lokale låsesmed effektive låsesystemer, mens de fremmødte nød en kop kaffe og 

en småkage. Arrangementet blev afviklet med stor hjælp fra Biografens frivillige. 

Besøg i seniorforeninger og seniorklubber: 
Der er i foråret sendt tilbud ud til kommunens seniorforeninger og seniorklubber om 

muligheden for besøg af medlemmer fra Seniorrådet for orientering om rådets 

arbejde. 5 klubber/foreninger har taget imod tilbuddet og får eller har haft besøg af 3 

medlemmer fra Seniorrådet. 

Kulturnat 2018: 
For at øge synliggørelsen af Seniorrådet deltog 4 medlemmer fra rådet den 27. 

oktober i Glostrup Kommunes kulturnat med en placering i Glostrup Shoppingcenter. 

Det blev en rigtig god dag med mange kontakter og flere relevante henvendelser. For 

at trække folk til, blev der afholdt en konkurrence med tre enkle spørgsmål, som de 

fleste kunne svare på. 
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Bladet ’Egen’: 
Seniorrådet har i årets løb udgivet 3 numre af bladet ”Egen” med aktuelle 

informationer til kommunens borgere på 60+. 

 

 
 

Bladet sendes til kommunens borgere på 60+, og kan hentes i Borgerservice på 

rådhuset. 

 

Der er i løbet af året udarbejdet forslag til nyt layout, så bladet fra og med marts 

2019 vil blive produceret i ny kvalitet med 4-farvet tryk i et moderne og læsevenligt 

format. 

 

Samarbejdet med Kommunalbestyrelsen: 
Seniorrådet har et godt samarbejde med Kommunalbestyrelsen og specielt Social, 

Sundhed og Seniorudvalget. 

Borgmesteren har indledt Vestegnstræf i november måned, og formanden for Social, 

Sundged og Seniorudvalget har besøgt Seniorrådet en gang pr. kvartal for at 

orientere om aktuelle sager og besvare spørgsmål fra Seniorrådet. Også den 

daværende formand for det tidligere Miljø- og Teknikudvalget har besøgt Seniorrådet 

for at give en god orientering på dette område. Der har alt i alt været tale om nogle 

gode kontakter. 

 

Samarbejdet med Fagcentre: 
Centerchefen for Center for Sundhed og Velfærd besøger også Seniorrådet ca. to 

gange i kvartalet eller efter behov. 

Seniorrådet har haft mulighed for at tilkalde repræsentanter fra de forskellige 

fagcentre for at få uddybet forskellige emner. Det er ikke altid, at fagcentrene husker 

at inddrage Seniorrådet i de høringssager, hvor rådet skal høres, hvilket har givet 

anledning til et par rykkere. 

Seniorrådet takker for fagcentrenes imødekommenhed og ser frem til et fortsat godt 

samarbejde fremover. 
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Øvrige samarbejdspartnere: 

 

Danske Ældreråd, der er en landsdækkende interesseorganisation for samtlige 

senior-/ældreråd, afholder løbende konferencer og temamøder for medlemmerne. 

Seniorrådet i Glostrup har været repræsenteret ved følgende begivenheder i 2018. 

 

• Temadag om retsgrundlag og arbejdsopgaver den 7. marts i Næstved (4 
medlemmer). 

 
• Formands/næstformandsmøde den 11. april i Allerød (2 medlemmer). 

 

• Repræsentantskabsmøde 7. maj 2018 i Nyborg (2 medlemmer). 
 

• Ældrepolitisk konference 8. maj 2018 i Nyborg med temaet ” Har vi et værdigt 
samfund til at blive ældre i?” (4 medlemmer). 

 
• Temadag om demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, 

kvalitetsstandarder m.m. 25. september i Køge (4 medlemmer). 

 
• Ældrepolitisk konference 15. november 2018 i Vingstedcentret ved Vejle med 

temaet ”Det nære sammenhængende sundhedsvæsen” (2 medlemmer). 
 

• Konference 29. november i Middelfart arrangeret af Sundhedsstyrelsen med 

temaet ”Værdighed i ældreplejen” (2 medlemmer). 
 

Danske Ældreråd udsender løbende nyhedsbreve og temaer til brug for det daglige 
arbejde i Seniorrådet. 
 

Vestegnstræf, dvs. samarbejde mellem 13 senior- og ældreråd i Københavns 

omegn. Der har i 2018 været afholdt to møder. 

 

• Seniorrådet i Herlev var vært den 18.april, hvor vi desværre kun deltog om 

formiddagen grundet eget seniorrådsarrangement (2 medlemmer). 

• Seniorrådet i Glostrup var vært den 19. november med velkomst af Glostrups 

borgmester, og herefter orientering om letbanen, erfaringsudveksling mellem 

senior-/ældrerådene, orientering og rundvisning i Fritidscentret og 

Rehabiliteringscentret på Dommervangen. 

 

Det er altid en fornøjelse at møde andre deltagere i seniorråd/ældreråd. 

 

Regionsældreråd er et samarbejde mellem senior- og ældreråd i Region 

Hovedstaden. Seniorrådet i Glostrup har været repræsenteret ved følgende 

begivenheder med 1 eller 2 medlemmer: 

 

• Regionsældrerådsmøde i Hillerød 22. februar 2018. 

• Regionsældrerådsmøde i Hillerød 17. maj 2018 

• Regionsældrerådsmøde i Hillerød 27. september 2018 

• Regionsældrerådsmøde i Hillerød 7. november 2018. 
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Deltagelse i andet: 
 

Influenzavaccination 

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

Vaccinationsservice gennemført influenzavaccinationer i oktober måned, fortrinsvis for 

borgere på 65 år og derover samt førtidspensionister. Der blev vaccineret 550 

personer i løbet af 5 dage på Glostrup Fritidscentret, i Aktivitetscentret på Sydvestvej, 

i Paraplyen i Hvissinge og i Mosetoften i Ejby Friluftcenter. Forløbet foregik alle steder 

glidende uden lange ventetider. 

 

 
 

Ældrecentrenes Bruger- og Pårørenderåd 

Seniorrådet har en repræsentant som observatør i Bruger- og Pårørenderådet på vore 

3 Ældrecentre. Deltagelse i møderne giver et godt indblik i forholdene på 

ældrecentrene. 

I 2018 har det vist sig, at det ikke er økonomisk muligt at flytte madlavningen ud på 

afdelingerne. 

Der har i 2018 være udført uanmeldte tilsyn fra firmaet BDO, og tilsynsrapporterne er 

blevet gennemgået på Bruger-og Pårørendemøder. Der er givet en orientering om, 

hvilke tiltag der iværksættes. 

 

Rehabiliteringsområdet i Center for Sundhed og Velfærd  

Seniorrådet deltog i indvielse af de nye lokaler på Dommervangen 18. januar  

(3 medlemmer). 

 

Aktivitetscentret, Sydvestvej 

Seniorrådet deltog i indvielsen af Aktivitetscentrets udvidelse 24. april  

(7 medlemmer). 

 

Temaaften om demens 

Ældrecenter Hvissinge afholdt temaaften om demens den 15. maj med en fin 

orientering om denne frygtede sygdom. Flere medlemmer fra Seniorrådet deltog. 
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Skovture for kommunens borgere over 60 år 

For at få mulighed for en god dialog med de borgere, som Seniorrådet repræsenterer, 

deltog der på alle fire meget vellykkede skovture i maj en eller to repræsentanter fra 

Seniorrådet. 

 
 

Aktivitet- og rådgivningscenter, Hvidovregade 49d, Hvidovre 

Deltagelse i indvielsen af aktivitets- og rådgivningscenter for demente 31. august 

(formanden). Dette er et fælles projekt mellem Hvidovre, Ishøj, Albertslund og 

Glostrup. Projektet er et tilbud til demente i tidligt stadie samt deres pårørende. 

 

Fremtidsfuldmagter 

I efteråret 2017 blev der vedtaget en ny lov om oprettelse af fremtidsfuldmagter. 

Proceduren omkring oprettelsen af disse fremtidsfuldmagter blev taget op i 

Seniorrådet, og i marts nummeret af Egen blev denne procedure beskrevet. Emnet er 

efterfølgende taget op som temaeftermiddage i Aktivitetscentret, hvor der har været 

stor interesse. 

 

Præsentationsfolder om Seniorrådet 

Informationsudvalget har udarbejdet en folder om Seniorrådet, der beskriver de meget 

forskelligartede opgaver, som rådet arbejder med året igennem.  

 

 
Folderen fås på Rådhuset, Aktivitetscentre, Biblioteket m.m. og udleveres ved 

arrangementer. 
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Værdighedspuljen 2018 

Under denne populære arbejdstitel blev der i forbindelse med 

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

og i årene frem til og med 2020 til forbedring af de ældres forhold. Det var således 

også gældende for 2018. 

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.  

De midler, som Glostrup Kommune fik tildelt i 2018 blev i stort omfang anvendt til 

samme formål som i 2017. Seniorrådet er blevet hørt om forslag til anvendelse af 

disse midler i 2019. 

 

Strategiplan for udvikling af området omkring Glostrup Station og Bymidten  

Formanden for Seniorrådet blev først på året udpeget som repræsentant for 

Handikaprådet og Seniorrådet som deltager i et § 17, stk. 4 udvalg (det såkaldte 

Bymidteudvalg) under kommunalbestyrelsen. Deltagelse i udvalgsarbejdet nåede ikke 

at blive aktuel, da udvalget blev nedlagt igen i løbet af sommeren, inden det samlede 

udvalg var dannet. 

Seniorrådet deltog med 3 medlemmer i workshop 26. juni om udvikling og 

forskønnelse af den centrale Bymidte (3 medlemmer). 

 

Etableringen af Letbanen langs Ring 3 er så småt gået i gang og vil i visse områder 

give anledning til noget kaotiske tilstande, både hvad angår trafik og parkering. 

Seniorrådet har endnu ikke været inddraget i spørgsmål omkring dette. 

 

Møde med Kultur- og Fritidsudvalget 

Kultur- og Fritidsudvalget i Glostrup indbyder hvert år seniorforeninger, centerrådet i 

Aktivitetscentret og Seniorrådet til et fælles orienteringsmøde med spisning. Det blev 

der også i år den 7. november, hvor der bl.a. var indlæg fra Seniorrådet. 

 

Juletræ for Glostrups ældre borgere 

Den 3. december afholdt en række foreninger juletræ for Glostrups ældre borgere. 

Seniorrådet deltog som sponsor med nogle af de omdelte gevinster. 

 
Resultater af Seniorrådet rådgivning 
Som nævnt fungerer samarbejdet mellem Seniorrådet og kommunens politikere og 

forvaltning godt. Seniorrådet oplever, at de bliver hørt, og det har bl.a. givet følgende 
resultater:  

• Kommunens kvalitetsstandarder er blevet væsentlig mere synlige på 
kommunens hjemmeside. 

• Et lokalplansforslag for et område i Ejby blev revideret efter første høring. 

 
Sager taget op af Seniorrådet 

Seniorrådet har mulighed for at tage sager op på eget initiativ overfor 

Kommunalbestyrelse eller forvaltning, hvilket der ikke har været anledning til i år. 
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Høringssager: 
 

Følgende sager har i 2018 været forelagt Seniorrådet til høring: 

 

1. Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens §83, 

§83a og §86 2017 

2. Årlig redegørelse for tilsyn med Ældrecentre 2017. 

3. Debatoplæg, blandet boligbebyggelse af Cirkusgrunden i Hvissinge. 

4. Kommuneplan 2013-2025, tillæg nr. 7 og Lokalplan GL27. Nørre Allé-

Hovedvejen.  

5. Glostrup Kommunes budgetoplæg 2019 (maj 2018). 

6. Debatoplæg, ændring af boligområde ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Allé 3. 

7. Kommuneplan 2013-2025, tillæg nr. 8, og Lokalplan GL80.5 Sydvestvej-

Kildevældets Allé. 

8. Glostrup Kommunes Handicappolitik.  

9. Kommuneplan 2013-2015, tillæg nr. 9 og Lokalplan HL13.1 for boliger og 

rekreative formål ved Egeskoven (Cirkusgrunden). 

10. Revideret forslag til Kommuneplan 2013-2025, tillæg nr. 6 og Lokalplan EL20.1 

- Ejby Mosevej. 

11. Årsrapport for tilsyn i 2018 med ældrecentre og tilbud til udeboende efter 

Servicelovens §§. 

12. Kvalitetsstandard 2019 – Kvalitet og indsatser – midlertidigt ophold og 
aflastning efter § 84 på Midlertidige Pladser. 

13. Kvalitetsstandard 2019 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter 

Servicelovens § 86. 

14. Kvalitetsstandard 2019 - Flextrafik – Handicapkørselsordning. 

15. Kvalitetsstandard 2019 - Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 

79a. 

16. Kvalitetsstandard 2019 - Genoptræning efter Sundhedslovens § 140. 

17. Kvalitetsstandard 2019 - Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens § 83. 
18. Kvalitetsstandard 2019 - Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 

83 og 83a. Afløsning og aflastning efter Servicelovens § 84. Dagcenter og 

demensdagcenter. 

19. Kvalitetsstandard 2019 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter 

Servicelovens § 83 og § 83a. 
20. Glostrup Kommunes budget 2019 (september 2018). 

21. Disponering af Værdighedspuljen 2019. 

22. Disponering af pulje til bedre bemanding 2019 – 21. 

23. Glostrup Kommunes Værdighedspolitik 2018. 

24. Debatoplæg, ændring af anvendelse af erhvervsejendommen Slotsherrensvej 

409A. 

25. Udkast til Glostrup Kommunes Tilsynspolitik 2019. 

 

 

http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/2017/Seniorrådet%20høringssvar-Forudgående%20høring%20om%20ændring%20af%20boligområdet%20ved%20Østbrovej%2014.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/2017/Seniorrådet%20høringssvar-Forudgående%20høring%20om%20ændring%20af%20boligområdet%20ved%20Østbrovej%2014.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/2017/Seniorrdets%20hringssvar%20Kommuneplantillg%20nr,-d-,%205%20%20Rammeomrde%20GC06%20%20Det%20gamle%20pakhus.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/2017/Høringssvar%20Seniorrådet%20-%20%20lokalplanforslg%20HL4,-d-,1-%20Børneinstitutionen%20på%20Skovsletten.ashx?la=da
http://www.glostrup.dk/~/media/politik/kommisioner-naevn-og-raad/seniorraadet/Hoeringssvar/2017/Seniorrådets%20høringssvar%20Lokalplan%20GL95,-d-,3%20Erhvervsområde%20langs%20Sydvestvej-%20Tjalfesvej.ashx?la=da
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Året 2019: 
Seniorrådet forventes i 2019 at fortsætte med mange aktiviteter, hvilket 2018 også 

har været præget af. Kontakten med Seniorrådets bagland og synlighed vil have høj 

prioritet. 

Den kommende byudvikling i Bymidten og området omkring Granskoven i Hvissinge 

ser Seniorrådet frem til at deltage i. Her vil rådet specielt have fokus på ældreboliger 

med en god og central placering. Også fornuftige indkøbsmuligheder i Hvissinge 

området vil have høj prioritet. 

Der ses frem til opførelsen af ”Nye Midlertidige Pladser” på Ældrecenter Dalvangen. De 

nye pladser forventes at stå færdige 2020. Flere pladser er der meget brug for, og i 

forbindelse med, at flere får konstateret kræft, vil der fremadrettet være brug for flere 

pladser til palliativ (lindrende) pleje.  

 

Arbejdet med det nye layout/format af det ”nye” blad Egen er nu så langt fremme, at 

det forventes at bladet kan udsendes fra og med marts 2019. Seniorrådet håber, at 

både bladets læsere, annoncører og Glostrup Kommune vil tage godt imod dette 

tiltag.  

 

Seniorrådet glæder sig til fortsat godt samarbejde med Kommunalbestyrelsen og 

forvaltningen. 

 

Godkendt i Seniorrådet 17. december 2018.  

 

 

Skovtur til Menstrup Kro 2018 


