September 2017

Seniorrådsvalget 2017 i Gladsaxe Kommune

Kandidat til Seniorrådet: Otto Jarl
Seniorrådet er iflg. lovreglerne ikke et besluttende organ som f.eks. Byrådet, men er et
råd og et høringsorgan, der kan rådgive og foretage indstillinger til de besluttende
organer. Det må forventes, at Seniorrådets medlemmer qua deres store interesse for
de ældres forhold har ekspertisen, og det må forventes, at Seniorrådets synspunkter
tages seriøst af de politiske udvalg og Byrådet.

Jeg vil i Seniorrådet særligt arbejde for:
Bustransport (f.eks. til og fra Telefonfabrikken)
Der skal være en ordentlig fast og stabil busrute med faste tidspunkter til og fra
Telefonfabrikken. En prøveordning med Flextur er usikker, og der vil være risiko
for, at ordningen kan blive meget dyr, og alene af den grund vil blive stoppet.
Hurtigere og mere stabile busafgange i hele kommunen. Vi ældre er trætte af at
vente og vente.
Sundhedshus og helbred
Seniorrådet skal være repræsenteret i planlægningen. Der skal hentes inspiration
fra nogle landes ordninger med poliklinik.
Der skal i sundhedshuset sikres bemanding af speciallæger, høre/talekonsulenter,
træningscenter, forebyggelse, fodpleje, psykolog osv.
Der skal blive bedre og mere information og kommunikation omkring planerne
for borgeren/klienten/patienten. Borgeren skal inddrages i beslutningsprocessen.
Krav til hjælpemidler
Sundhedsstyrelsen har liste over standarder. Der skal foretages omfattende
undersøgelse, om Gladsaxe som minimums krav er i overensstemmelse med
standarderne.
VENDà

Personalenormeringer
Fastsættelser af normeringer bør ske i relation til de pågældendes ældres situation
og ikke kun efter en matematisk ligning. Der skal således tages højde for de
forskellige grader af handikap/sygdom både i hjem eller på institution. Der skal
være tid til en varm snak. Alt for mange ældre er ensomme.
Pårørende- og brugerindflydelse
Der skal sikres god kommunikation mellem ansatte i kommunen og pårørende.
Pårørendes og beboernes indflydelse skal sikres på institutionerne. Basis er en
styrkelse af informationsniveauet i forhold til den enkelte ældre i hjem eller
institution. Seniorrådet bør deltage i nogle af møderne på institutionerne i Beboerog Pårørenderåd.
Samvær på tværs af alder
Der er en al for stor aldersghettodannelse i samfundet: vuggestue, børnehave,
skole, arbejdsmarkedet, seniorcenter osv. osv. Denne aldersghettodannelse
bestyrker ensomhedsfølelsen.
Der skal være løbende samvær mellem aldersgrupperne og ikke kun ved
fastelavns tøndeslagning. Seniorven ordningen i 2-sprogsklasser skal udbygges til
også at omfatte andre klasser.
Der skal af ældre etableres morgenmadsordning for såkaldte forsømte mindre
børn. Seniorrådet udarbejder forslag til Byrådet.
Etablere bisidder hjælp
I samarbejde med Borgerrådgiveren skal der etableres bisidderhjælp for
ressourcesvage ældre, så ressourcestærke hjælper de ressourcesvage.
Andet
Seniorrådet skal gøre sig mere synlig f.eks. i pressen

Stem på

Otto Jarl
Kandidat til Seniorrådet
Jeg vil være din aktive repræsentant i valgperioden de næste 4 år.
Jeg er ikke bange for at stille krav til Byrådet – og til mig selv

