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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 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 

 

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 2020 været afholdt 9 

ordinære møder og 1 ekstraordinært møde. To møder har været aflyst grundet 

Corona-pandemien. 

 

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

chefen for Center for Sundhed og Velfærd, og chefen for Center for Økonomi, 

Personale og Politisk betjening samt kommunens borgerrådgiver og indkøbschef. 
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Temadage: 
Seniorrådet har i år grundet Corona-pandemien opgivet at afholde temadage. 

Kulturnat 2020: 
Seniorrådet havde planlagt at deltage i årets kulturnat, som desværre blev aflyst.  

Besøg i seniorforeninger og seniorklubber: 
Grundet Corona-pandemien har Seniorrådet i år ikke været på besøg i 

seniorforeninger og seniorklubber. 

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

informationer til kommunens borgere på 60+, som får det tilsendt. 

 

 
 

Bladets redaktør gennem mange år Flemming Hein Andersen stoppede som redaktør 

efter marts nummeret, hvorefter Senniorrådets formand Erik Busch overtog hvervet. 

  

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

Social, Sundhed og Seniorudvalget. 

Formanden for Social, Sundged og Seniorudvalget har besøgt Seniorrådet en gang pr. 

kvartal for at orientere om aktuelle sager og besvare spørgsmål fra Seniorrådet. Der 

har alt i alt været tale om nogle gode og konstruktive kontakter. 

 

Samarbejdet med forvaltningen: 
Centerchefen for Center for Sundhed og Velfærd besøger Seniorrådet ca. to gange i 

kvartalet eller efter behov. Derudover har Seniorrådet haft besøg af kommunens 

borgerrådgiver og kommunens indkøbschef. Seniorrådet takker for forvaltningens 

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 2020. 
 

• Temadag om ”Samarbejdsrelationer og forebyggelse” den 26. februar 2020 i 
Køge (3 medlemmer). 

 
• Repræsentantskabsmøde 27. april 2020 i Nyborg (aflyst). 

 

• Ældrepolitisk konference 28. april 2019 i Nyborg med temaet ” Livet som ældre” 

(aflyst). 
 

• Temadag om valg til ældreråd og kommunale erfaringer med COVID-19, 19. 
oktober 2020 i Køge (2 medlemmer). 

 

• Repræsentantskabsmøde 24. november 2020 i Vingstedcentret ved Vejle 
(aflyst). 

 

• Ældrepolitisk konference 24. november 2020 i Vingstedcentret ved Vejle med 
temaet: ”Livet som ældre” (aflyst). 

 
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 2020 ikke været afholdt møder grundet COVID-19. 

 

• Seniorrådet i Gladsaxe skulle have holdt det næste møde (aflyst). 

 

 

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 5. februar 2020 

• Regionsældrerådsmøde i Hillerød 12. maj 2020 (aflyst) 

• Regionsældrerådsmøde i Hillerød 20. august 2020 

• Regionsældrerådsmøde i Hillerød 4. november 2020 (aflyst) 
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Deltagelse i andet: 
 

Influenzavaccination 

Seniorrådet har tidligere i samarbejde med Danske Læger Vaccinationsservice 

gennemført influenzavaccinationer for borgere på 65 år og derover samt 

førtidspensionister. I år aflyste Seniorrådet disse arrangementer grundet COVID-19. 

 

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.  Flere møder er dog aflyst grundet Corona-pandemien. 

 

Skovture for kommunens borgere over 60 år 

Alle skovture i kommunen, hvor Seniorrådet plejer at deltage, har været aflyst i 2020 

grundet COVID-19. 

 

Fejring af frivillige i Glostrup 2020 

Kommunalbestyrelsens årlige fejring af frivillige, og hvor Seniorrådet plejer at deltage, 

var i år aflyst. 

 

Digitalt borgermøde 

Glostrup Kommune holdt den 6. maj 2020 et digitalt borgemøde om 

udviklingsområdet i Hvissinge og bl.a. om en kommende dagligvarebutik i området. 

Flere medlemmer af Seniorrådet deltog i mødet. 

 

Håndbog for pensionister i alle aldre 

Denne håndbog revideres hvert andet år og udkom i en ny udgave først i 2020. 

Seniorrådet har gennemgået og revideret afsnittet om rådet i håndbogen. 

 

Præsentationsfolder om Seniorrådet 

Folderen om Seniorrådet, der beskriver de meget forskelligartede opgaver, som rådet 

arbejder med året igennem, uddeles ved Seniorrådets arrangementer og fås på 

Biblioteket, Aktivitetscentret og Rådhuset.  
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Nytårskur for Glostrups ældre borgere 

Den 7. februar 2020 afholdt Glostrup Kommune i samarbejde med en række 

seniorforeninger nytårskur for Glostrups seniorer med et festligt indlæg af Jytte 

Abildstrøm. Der var helt udsolgt til arrangementet. 

 

 
 

Seniorrådet deltog som sponsor med nogle af de omdelte gevinster. 

 

Orienteringsmøde for kommende kandidater til Seniorrådet 

Den 27. oktober 2020 afholdte Seniorrådet orienteringsmøde på Aktivitetscentret for 

kommende kandidater til det nye Seniorråd. Tre medlemmer fra Seniorrådet deltog. 

Sandsynligvis grundet nye forsamlingsrestriktioner og generel usikkerhed var der 

ingen tilslutning til mødet. Der er forhåbentlig større interesse ved et lignende møde i 

januar. 

 

Møde i kommunens valgbestyrelse 

Til kommunens valgbestyrelse i forbindelse med det kommende seniorrådsvalg er der 

udpeget tre medlemmer fra det nuværende Seniorråd. Første møde i valgbestyrelsen 

var den 5. november 2020. 

 

Sager taget op af Seniorrådet 

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

Kommunalbestyrelse eller forvaltning. I år har der været tale om en enkelt sag, hvor 

Seniorrådet har stillet spørgsmål til kommunens nye parkeringsnorm med hensyn til 

størrelsen på normen for ældreboliger og plejehjem. Sagen kom dog ikke i 

betragtning i denne omgang. 

 

Resultater af Seniorrådet rådgivning 
Som nævnt fungerer samarbejdet mellem Seniorrådet og kommunens politikere og 
forvaltning godt. Seniorrådet oplever, at de bliver hørt.  
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Høringssager: 
 

Følgende sager har i 2020 været forelagt Seniorrådet til høring: 

 

1. Movias Mobilitetsplan 2020 

2. Lokalplan GL27.2, Solvej 2 

3. Lokalplan GL67.1, erhvervsbebyggelsen Stationsparken 21 og 24-26 

4. Glostrup Kommunes Demensstrategi 2020-2024 

5. Kommuneplan 2013-2025, tillæg nr. 16 og lokalplan HL13.2, dagligvarebutik, 

Fraligsvej/Granskoven 

6. Besøgsrestriktioner på ældre- og socialområdet 

7. Samdrift af køkkener på ældrecentrene 

8. Kommuneplan 2013-2025, tillæg nr. 15 og lokalplan GL41.2, Rækkehuse på 

Anemonevej 1-15 og 2-18 

9. Udbud på praksis hjælp og pleje 

10. Glostrup kommunes budget 2021 

11. Trafikbestilling til Movia 2021 

12. Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning 

13. Udbud af tøjvask 

14. Kvalitetsstandard 2021 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter 

Servicelovens § 86. 

15. Kvalitetsstandard 2021 - Flextrafik – Handicapkørselsordning. 

16. Kvalitetsstandard 2021 - Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 

79a. 

17. Kvalitetsstandard 2021 - Genoptræning efter Sundhedslovens § 140. 

18. Kvalitetsstandard 2021 - Madservice og Spisetilbud.  

19. Kvalitetsstandard 2021 - Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og 
aflastning efter Servicelovens § 83 og § 84. Dagcenter og demensdagcenter. 

20. Kvalitetsstandard 2021 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter 

Servicelovens § 83. 
21. Kvalitetsstandard 2021 – Særlige personlige hjælpemidler efter servicelovens § 

112 og 113. 

22. Kvalitetsstandard 2021 – Individuel befordring efter Servicelovens § 117. 

23. Kvalitetsstandard 2021 – Kvalitet og indsatser – Midlertidige Pladser. 

24. Kommuneplan 2013-2025, tillæg nr. 18 og lokalplan GL35.4, daginstitution 

Eriksvej. 

25. Lokalplan GL99.1 for etageboliger på Sydvestvej 57-59 

(Smedegaardsgrunden). 

26. Lokalplan HL1.2 for forlængelse af støjvolden mod Ring 3 ved Stensbjerg. 

27. Lokalplan HL13.4 for boliger og erhverv ved Granskoven 16-22. 

28. Redegørelse for tilsyn med Ældrecentrene 2020. 

29. Redegørelse for tilsyn med Træningscentret 2020.  

30. Redegørelse for tilsyn med Midlertidige Pladser 2020.  

31. Redegørelse for tilsyn med hjemmeplejeleverandører 2020.  

32. Kommuneplanstrategi 2020.  

33. Permanent omlæggelse af Servicebussens rute. 

34. Affaldsplan 2021-2032 
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Året 2021: 
I 2021 kommer der forhåbentlig styr på Corona-pandemien, så sygdommen bliver 

bekæmpet og forholdene bliver normale igen. Starten på året vil dog sandsynligvis 

stadig været præget af restrektioner og indgreb samt aflysninger af arrangementer og 

dermed isolation og ensomhed for mange ældre borgere. Man må være optimist og 

håbe, at det snart er overstået.  

Den 25 marts afholdes der valg til Seniorrådet. Der skal helst opstilles så mange 

kandidater, at der kan vælges et fuldtalligt Seniorråd med 9 medlemmer samt 9 

suppleanter. Da flere af de nuværende medlemmer ikke genopstiller, håber det 

nuværende Seniorråd, at interessen for arbejdet med den indflydelse, det giver, vil 

være så stor, at mange nye kvalificerede kandidater vil melde sig.  

Meget tyder på, at byudviklingen omkring Banegårdspladsen, Rådhusparken og 

Christiansvej begynder at tage form. Forhåbentlig bliver det kommende Seniorråd 

inddraget i dette arbejde på en konstruktiv måde. 

Seniorrådet håber på, at også det kommende Seniorråd vil få et fortsat godt 

samarbejde med Kommunalbestyrelsen og forvaltningen. 

 

Godkendt i Seniorrådet 14. december 2020.  

 

 

Udendørs besøgsfaciliteter, Ældrecenter Hvissinge 


