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Indledning: 
Vallensbæk Seniorråd er valgt af de borgere i Vallensbæk, der er fyldt 60 år. 

Som sidste år har Vallensbæk Seniorråd valgt at udgive en årsberetning – denne 
gang om Seniorrådets arbejde i 2022. 

I modsætning til 2021, hvor rådets arbejde naturligvis var præget af restriktionerne i 
forbindelse med Corona, så har Seniorrådet i 2022 kunnet gennemføre både borger-
møder og indkøbsture. 

Sammensætning: 
Seniorrådet har i 2022 haft følgende sammensætning: 

• Formand: Niels Erik Tulstrup 
• Næstformand: John Riisgaard 
• Kasserer: Lisa Rydendahl 
• Øvrige medlemmer: 

o Leif Larsen 
o Gert Ehrhorn 
o Birgit Seiersen 
o Helle Mathiesen 

Det er dette seniorråd, der har ansvaret for denne årsberetning for 2022. 

I oktober 2022 blev der afholdt valg til Seniorrådet. Der skulle vælges 4 medlemmer 
for 4 år – gældende fra 1. januar 2023. Der var opstillet 9 kandidater, så der blev af-
holdt valg. De valgte blev Niels Erik Tulstrup, der genopstillede, samt følgende ny-
valgte: Berit Bredelund Nielsen, Kirsten Søe Jørgensen og Lone Brinchmann Jensen. 

Det nyvalgte råd har konstitueret sig således: 

• Formand: Niels Erik Tulstrup 
• Næstformand: John Riisgaard 
• Kasserer: Lone Brinchmann Jensen 
• Øvrige medlemmer: 

o Gert Ehrhorn 
o Lisa Rydendahl 
o Berit Bredelund Nielsen 
o Kirsten Søe Jørgensen 
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På side 11 finder du kontaktoplysningerne for medlemmerne af Seniorrådet, gæl-
dende fra 1. januar 2023. 

Der blev som optakt til valget afholdt 2 borgermøder – mødet i august var med del-
tagelse af borgmesteren for at skabe opmærksomhed om valget og med opfordring 
om at stille op som kandidat. Mødet var desværre med ganske få deltagere. Det an-
det møde med væsentligt flere deltagere fandt sted i begyndelsen af oktober, hvor 
de 9 kandidater fik mulighed for at præsentere sig selv og svare på spørgsmål. 

Seniorrådets virke i 2022: 
11 ordinære møder 
Seniorrådets mødes den 2. onsdag i måneden bortset fra juli. 

1 særligt møde 
Seniorrådet holdt i januar møde med formanden for Social- og Sundhedsudvalget 
samt embedsmænd om en række emner, bl.a. retningslinjer for høring, budgetpro-
cessen, jævnlige møder med formanden for Social- og Sundhedsudvalget og et årligt 
møde med borgmesteren. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget har efterføl-
gende deltaget i 3 af Seniorrådets møder. 

Temaer/emner, der er blevet orienteret om på Seniorrådets møder 
• Præsentation af arbejdsområde og organisering af Center for Sundhed, Kultur 

og Fritid 
• Orientering om befolkningsprognosen, som bl.a. er vigtig for spørgsmålet om 

plejehjemskapacitet 
• Vallensbæk som demensvenlig kommune 
• Demensaflastningsmuligheder, der kunne være bedre. Dette er drøftet med 

formanden for Social- og Sundhedsudvalget 
• Anvendelse af klippekort og af flexture 
• Samarbejdsaftale med Diakonissestiftelsen om friplejehjem med deltagelse af 

repræsentanter for stiftelsen 
• Forebyggende hjemmebesøg 
• Coronasituationen 
• Brug af antipsykotisk medicin til demente 
• Konsekvenserne af sundhedsreformen med bl.a. sundhedsklynger 
• Hvorledes kan man som borger komme i kontakt med hjemmeplejen 24 timer 

i døgnet alle årets dage 
• Ophøret af det forpligtende samarbejde med Ishøj kommune 
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Seniorrådet modtager også skriftlig orientering, der behandles på rådsmøderne: 

• Om tilsyn i hjemmeplejen 2021 
• Om uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre 
• Om tilsyn på plejecentre 2022 

Rammerne for Seniorrådets arbejde 
• Seniorrådet har vedtaget en praktisk korrektion af Seniorrådets forretningsor-

den om kontaktoplysninger 
• På baggrund af henvendelse fra Seniorrådet i 2021 har Kommunalbestyrelsen 

i 2022 vedtaget ”Principper for høring og orientering til Vallensbæk Seniorråd og 
Handicaprådet”. Seniorrådet blev hørt om forslaget, inden det blev færdigbe-
handlet i kommunalt regi. Det er Seniorrådets opfattelse, at det har sikret, at Se-
niorrådet i større grad end tidligere bliver orienteret og hørt systematisk om for-
hold, der har betydning for den gruppe borgere, Seniorrådet repræsenterer, og 
som kan have nogle særlige vilkår, som der skal være opmærksomhed om – 
f.eks. modernisering af Strandparken. 

Værdighedspolitikken 
Det er lovbestemt, at kommunalbestyrelsen i det første år efter et kommunalvalg 
skal revidere værdighedspolitikken. For at få bidrag til revisionen valgte Kommunal-
bestyrelsen i første omgang at indbyde til borgermøde, som fandt sted i april. Se-
nere blev Seniorrådet inviteret til fælles møde med Social- og Sundhedsudvalget, 
hvor et første udkast til en fornyet værdighedspolitik blev gennemgået og kommen-
teret. Efterfølgende har Seniorrådet haft det færdige forslag til værdighedspolitik til 
høring. Det har været vigtigt for Seniorrådet, at der også var en opfølgning på poli-
tikken, så vi kan med tilfredshed konstatere, at der i værdighedspuljen er afsat mid-
ler til opfølgning. 

Forenings- og Frivillighedsudvalget 
Efter kommunalvalget i 2021 besluttede kommunalbestyrelsen - med virkning fra 
2022 - at nedsætte et forenings- og frivillighedsudvalg med deltagelse af politikere 
udpeget af kommunalbestyrelsen og repræsentanter for foreninger og råd. Vallens-
bæk Seniorråd deltager derfor og har som repræsentant i udvalget udpeget John 
Riisgaard. Udvalget beskæftiger sig bl.a. med fordeling af § 18 midler til frivilligt ar-
bejde. 
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Modernisering af Strandparken 
Det er politisk aftalt, at Strandparken skal moderniseres. Det er mere end 40 år si-
den, den blev taget i brug. På opfordring fra Danske Handicaporganisationers lokal-
afdeling i Vallensbæk har Seniorrådet deltaget i en række møder og konferencer om 
emnet. Seniorrådets formand har deltaget i en arbejdsgruppe, som har fået udarbej-
det et idékatalog om tilgængelighed i Strandparken. Idékataloget kan ses her: 
https://ninetails.dk/idekatalog/. 

Iværksættelsen af moderniseringen forudsætter vedtagelse af en anlægslov for om-
rådet. 

Høringssvar 
En meget væsentlig opgave – så væsentlig, at den er lovbunden – er Seniorrådets ret 
og pligt til at afgive høringssvar i spørgsmål, der vedrører borgerne over 60 år. 

I 2022 har Seniorrådet afgivet 12 høringssvar om en række forskellige emner: 

• Principper for høring og orientering til Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet 
• Budget 2023 – 2025 på baggrund af deltagelse i orienteringsmøde om budget-

aftalen 
• Anvendelse af værdighedsmidler 2023, hvor Seniorrådet bl.a. har understre-

get det glædelige i, at ordningen ”Fleksibel hjemmehjælp – Egen tid” viderefø-
res og i uændret omfang 

• Udbud af diabeteshjælpemidler 
• Kvalitetsstandarder 2023 
• Værdighedspolitikken 
• Samarbejdsaftalen mellem Vallensbæk Kommune og Diakonissestiftelsen 
• Kommunens udviklingsstrategi, hvor Seniorrådet i sit høringssvar har koncen-

treret sig om 4 områder: trafik, ældreområdet generelt, IT og energiforsyning 
• Energibesparelser primært ved temperatursænkning 
• Budgetprocessen 
• Modernisering af Strandparken 
• Fremtidig forvaltning af adgangen til havbadeanstalten Valhal. 

Seniorrådet har fået undersøgt, om det er muligt lovmæssigt at inddrage andre i ar-
bejdet med at udforme så dækkende høringssvar som muligt. 
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Plejeboliger 
Seniorrådet har tæt fulgt spørgsmålet om udbygning af plejehjemskapaciteten. I 
skrivende stund er der vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for at etablere et 
friplejehjem drevet af Diakonissestiftelsen. Seniorrådet har haft besøg af repræsen-
tanter for Diakonissestiftelsen og bl.a. på baggrund heraf givet sit høringssvar om 
samarbejdsaftalen mellem kommunen og Diakonissestiftelsen. Stiftelsen har givet 
tilsagn om, at Seniorrådet vil blive inddraget i den videre proces. 

Borgerhenvendelser 
Det er vigtigt for Seniorrådet at få så meget som muligt at vide fra de borgere, som 
Seniorrådet repræsenterer. En af måderne er borgermøder, hvor der har været af-
holdt 3 , heraf 2 i forbindelse med valget til Seniorrådet. En anden måde er henven-
delser fra enkeltborgere. 

Seniorrådet har modtaget og behandlet en henvendelse fra en borger om mang-
lende Bruger- og Pårørenderåd for daghjemmet på Højstruphave. 

Seniorrådet har ligeledes modtaget en henvendelse fra en borger om dennes ople-
velser i forbindelse med et fald, sygehusbehandling og efterfølgende kommunal 
kontakt samt kontakt med egen læge. Oplevelsen er blevet beskrevet som ”borge-
ren i Bermuda-trekanten” og givet videre til formanden for Social- og Sundhedsud-
valget. 

Endelig har Seniorrådet modtaget en henvendelse fra en borger om eventuel gratis 
adgang til den nye svømmehal. 

Daghjemmet på Højstruphave 
Der er ikke noget Bruger- og Pårørenderåd, der dækker daghjemmet på Høj-
struphave. Dette har været drøftet med formanden for Social- og Sundhedsudvalget 
og med chefen for center for pleje og omsorg. 

I dag er der sikret nær kontakt mellem pårørende, brugere og medarbejdere i form 
af små grupper, der mødes jævnligt. Dette skulle give en bedre kontakt end gennem 
et Bruger-/Pårørenderåd for daghjemmet. Det er bl.a. vurderingen, at det vil være 
svært at samle tilstrækkeligt antal interesserede til et Bruger-/Pårørenderåd, da bru-
gerne ofte er tilknyttet daghjemmet i forholdsvis kort tid. 

Vallensbæk Seniorråd vil fortsat følge udviklingen på daghjemmet og med mellem-
rum bede om orientering på Seniorrådets møder. 
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Der er i budgettet for 2023 og de efterfølgende år afsat midler til udbygning af dag-
hjemmet. Seniorrådet har fået tilsagn om at blive inddraget i processen. 

Deltagerkreds 
I 2022 har der ikke været valgt suppleanter, hvorfor det ikke har været aktuelt at 
drøfte formerne for deres eventuelle inddragelse i Seniorrådets arbejde. Der er med 
virkning fra 1. januar 2023 valgt i alt 5 suppleanter, hvilket kan aktualisere en drøf-
telse. 

Borgermøder 
I april afholdtes borgermøde om fald. Mødet var pænt besøgt. Der var et oplæg fra 
en praktiserende kiropraktor om baggrunden for, hvorfor vi falder, når vi bliver æl-
dre, og hvad vi skal være opmærksomme på og kan gøre for at mindske risikoen. Ef-
terfølgende gav en fysioterapeut anvisning på en række praktiske øvelser, der kan 
medvirke til at vi kan bevare vores balanceevne og dermed mindske risikoen for 
fald. 

Nyt affaldsregulativ 
Seniorrådet valgte ikke at give høringssvar om det nye affaldsregulativ, men frem-
hævede i en henvendelse til formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget behovet 
for en let tilgængelig og enkel information til borgerne, herunder borgere i gruppen, 
som Seniorrådet repræsenterer. 

Andre henvendelser 
Seniorrådet har besvaret en henvendelse fra et antal studerende om deltagelse i en 
fokusgruppe. 

Indkøbsture 
Der er i 2022 gennemført 2 ture med knap et halvt hundrede deltagere. Seniorrådet 
har besluttet, at der skal være mindst 15 borgere, der ønsker at deltage, for at en 
tur bliver gennemført. 

Bustur 
Seniorrådet har foreslået, om det var muligt, at der en gang årligt kunne arrangeres 
en bustur kommunen rundt for pensionister og gangbesværede, der ikke kan del-
tage i de årlige cykel sightseeings ture med borgmesteren. Seniorrådet forestiller sig, 
at borgmesteren på busturen fortæller om kommunens aktuelle udvikling. Der er ak-
tuelt ingen beslutning. 
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Ny ældrelov 
Formanden har deltaget i et borgermøde, indkaldt af Social- og Ældreministeren, om 
ønsker til en ny ældrelov. 

Repræsentation 
Vallensbæk Seniorråd er repræsenteret/deltager i en række råd og udvalg mv.: 

• Forenings- og Frivillighedsudvalget 
• Beboer- og pårørenderådet 
• Pensionistudflugter 
• Kommunens aktivitetsudvalg 
• Pensionisternes julearrangement 
• Brugerbestyrelsen for Seniorhuset Korsagergård 
• Styregruppen for den nye svømmehal, hvor John Riisgaard som Seniorrådets 

repræsentant deltog i rejsegildet 
• Arrangementer for: 

o Danske Ældreråd 
 Delegeretmøde 
 Formands-/næstformandsmøde 
 Besvarelse af diverse forespørgsler 

o Regionsældrerådet 
 Diverse emnemøder 

o Netværket Vestegnens Ældreråd 
 Deltaget i 2 netværksmøder 

Kontaktmøder 
Vallensbæk Seniorråd har ønsket at få en systematisk kontakt med de foreninger i 
kommunen, som helt eller delvist henvender sig til gruppen af borgere, der er fyldt 
60. 

Der er i 2022 blevet gennemført 3 sådanne møder, herunder et møde, hvor Vallens-
bæk Senior Park viste fælleslokalerne og berettede om bebyggelsens fællesskab. 
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Vallensbæk Seniorråd har med udgangspunkt heri etableret kontakt mellem Vallens-
bæk Senior Park og seniorbyggeriet syd for Vallensbæk Station. 

Vallensbæk Seniorråd 2022: 

Niels Erik Tulstrup Helle Mathiesen 
John Riisgaard Birgit Seiersen 
Lisa Rydendahl Gert Ehrhorn 
Leif Larsen 
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Vallensbæk Seniorråd 2023 
Kontaktoplysninger 

Formand 
Niels Erik Tulstrup 

Tel: 43 73 34 23 / 23 20 93 75 

Mail: aer.nielseriktulstrup@gmail.com 

Næstformand 
John Riisgaard 

Tel: 81 61 93 51 

Mail: aer.johnriisgaard@gmail.com 

Kasserer 
Lone Brinchmann Jensen 

Tel: 26 70 19 52 

Mail: Lonejensen1011@gmail.com 

Medlem 
Lisa Rydendahl 

Tel: 2142 7577 

Mail: lisa.rydendahl@youmail.dk 

Medlem 
Berit Bredelund Nielsen 

Tel: 27 43 54 36 

Mail: berit.b.nielsen@gmail.com 

Medlem 
Kirsten Søe Jørgensen 

Tel: 61 26 31 84 

Mail:Sr.ksj23@gmail.com 

Medlem 
Gert Ehrhorn 

Tel: 50 49 60 10 

Mail: aer.gertehrhorn@gmail.com – 
ehrhorn@live.dk 
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	Det er lovbestemt, at kommunalbestyrelsen i det første år efter et kommunalvalg skal revidere værdighedspolitikken. For at få bidrag til revisionen valgte Kommunalbestyrelsen i første omgang at indbyde til borgermøde, som fandt sted i april. Senere blev Seniorrådet inviteret til fælles møde med Social- og Sundhedsudvalget, hvor et første udkast til en fornyet værdighedspolitik blev gennemgået og kommenteret. Efterfølgende har Seniorrådet haft det færdige forslag til værdighedspolitik til høring. Det har været vigtigt for Seniorrådet, at der også var en opfølgning på politikken, så vi kan med tilfredshed konstatere, at der i værdighedspuljen er afsat midler til opfølgning.
	Efter kommunalvalget i 2021 besluttede kommunalbestyrelsen - med virkning fra 2022 - at nedsætte et forenings- og frivillighedsudvalg med deltagelse af politikere udpeget af kommunalbestyrelsen og repræsentanter for foreninger og råd. Vallensbæk Seniorråd deltager derfor og har som repræsentant i udvalget udpeget John Riisgaard. Udvalget beskæftiger sig bl.a. med fordeling af § 18 midler til frivilligt arbejde.
	Det er politisk aftalt, at Strandparken skal moderniseres. Det er mere end 40 år siden, den blev taget i brug. På opfordring fra Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Vallensbæk har Seniorrådet deltaget i en række møder og konferencer om emnet. Seniorrådets formand har deltaget i en arbejdsgruppe, som har fået udarbejdet et idékatalog om tilgængelighed i Strandparken. Idékataloget kan ses her: https://ninetails.dk/idekatalog/. 
	Iværksættelsen af moderniseringen forudsætter vedtagelse af en anlægslov for området. 
	En meget væsentlig opgave – så væsentlig, at den er lovbunden – er Seniorrådets ret og pligt til at afgive høringssvar i spørgsmål, der vedrører borgerne over 60 år.
	I 2022 har Seniorrådet afgivet 12 høringssvar om en række forskellige emner:
	 Principper for høring og orientering til Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet
	 Budget 2023 – 2025 på baggrund af deltagelse i orienteringsmøde om budgetaftalen
	 Anvendelse af værdighedsmidler 2023, hvor Seniorrådet bl.a. har understreget det glædelige i, at ordningen ”Fleksibel hjemmehjælp – Egen tid” videreføres og i uændret omfang
	 Udbud af diabeteshjælpemidler
	 Kvalitetsstandarder 2023 
	 Værdighedspolitikken
	 Samarbejdsaftalen mellem Vallensbæk Kommune og Diakonissestiftelsen
	 Kommunens udviklingsstrategi, hvor Seniorrådet i sit høringssvar har koncentreret sig om 4 områder: trafik, ældreområdet generelt, IT og energiforsyning 
	 Energibesparelser primært ved temperatursænkning
	 Budgetprocessen
	 Modernisering af Strandparken
	 Fremtidig forvaltning af adgangen til havbadeanstalten Valhal.
	Seniorrådet har fået undersøgt, om det er muligt lovmæssigt at inddrage andre i arbejdet med at udforme så dækkende høringssvar som muligt.
	Seniorrådet har tæt fulgt spørgsmålet om udbygning af plejehjemskapaciteten. I skrivende stund er der vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for at etablere et friplejehjem drevet af Diakonissestiftelsen. Seniorrådet har haft besøg af repræsentanter for Diakonissestiftelsen og bl.a. på baggrund heraf givet sit høringssvar om samarbejdsaftalen mellem kommunen og Diakonissestiftelsen. Stiftelsen har givet tilsagn om, at Seniorrådet vil blive inddraget i den videre proces.
	Det er vigtigt for Seniorrådet at få så meget som muligt at vide fra de borgere, som Seniorrådet repræsenterer. En af måderne er borgermøder, hvor der har været afholdt 3 , heraf 2 i forbindelse med valget til Seniorrådet. En anden måde  er henvendelser fra enkeltborgere. 
	Seniorrådet har modtaget og behandlet en henvendelse fra en borger om manglende Bruger- og Pårørenderåd for daghjemmet på Højstruphave.
	Seniorrådet har ligeledes modtaget en henvendelse fra en borger om dennes oplevelser i forbindelse med et fald, sygehusbehandling og efterfølgende kommunal kontakt samt kontakt med egen læge. Oplevelsen er blevet beskrevet som ”borgeren i Bermuda-trekanten” og givet videre til formanden for Social- og Sundhedsudvalget.
	Endelig har Seniorrådet modtaget en henvendelse fra en borger om eventuel gratis adgang til den nye svømmehal.
	Der er ikke noget Bruger- og Pårørenderåd, der dækker daghjemmet på Højstruphave. Dette har været drøftet med formanden for Social- og Sundhedsudvalget og med chefen for center for pleje og omsorg.
	I dag er der sikret nær kontakt mellem pårørende, brugere og medarbejdere i form af små grupper, der mødes jævnligt. Dette skulle give en bedre kontakt end gennem et Bruger-/Pårørenderåd for daghjemmet. Det er bl.a. vurderingen, at det vil være svært at samle tilstrækkeligt antal interesserede til et Bruger-/Pårørenderåd, da brugerne ofte er tilknyttet daghjemmet i forholdsvis kort tid.
	Vallensbæk Seniorråd vil fortsat følge udviklingen på daghjemmet og med mellemrum bede om orientering på Seniorrådets møder.
	Der er i budgettet for 2023 og de efterfølgende år afsat midler til udbygning af daghjemmet. Seniorrådet har fået tilsagn om at blive inddraget i processen.
	 I 2022 har der ikke været valgt suppleanter, hvorfor det ikke har været aktuelt at drøfte formerne for deres eventuelle inddragelse i Seniorrådets arbejde. Der er med virkning fra 1. januar 2023 valgt i alt 5 suppleanter, hvilket kan aktualisere en drøftelse.
	I april afholdtes borgermøde om fald. Mødet var pænt besøgt. Der var et oplæg fra en praktiserende kiropraktor om baggrunden for, hvorfor vi falder, når vi bliver ældre, og hvad vi skal være opmærksomme på og kan gøre for at mindske risikoen. Efterfølgende gav en fysioterapeut anvisning på en række praktiske øvelser, der kan medvirke til at vi kan bevare vores balanceevne og dermed mindske risikoen for fald.
	Seniorrådet valgte ikke at give høringssvar om det nye affaldsregulativ, men fremhævede i en henvendelse til formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget behovet for en let tilgængelig og enkel information til borgerne, herunder borgere i gruppen, som Seniorrådet repræsenterer.
	Seniorrådet har besvaret en henvendelse fra et antal studerende om deltagelse i en fokusgruppe.
	Der er i 2022 gennemført 2 ture med knap et halvt hundrede deltagere. Seniorrådet har besluttet, at der skal være mindst 15 borgere, der ønsker at deltage, for at en tur bliver gennemført. 
	Seniorrådet har foreslået, om det var muligt, at der en gang årligt kunne arrangeres en bustur kommunen rundt for pensionister og gangbesværede, der ikke kan deltage i de årlige cykel sightseeings ture med borgmesteren. Seniorrådet forestiller sig, at borgmesteren på busturen fortæller om kommunens aktuelle udvikling. Der er aktuelt ingen beslutning.
	Formanden har deltaget i et borgermøde, indkaldt af Social- og Ældreministeren, om ønsker til en ny ældrelov. 
	Vallensbæk Seniorråd er repræsenteret/deltager i en række råd og udvalg mv.:
	 Forenings- og Frivillighedsudvalget
	 Beboer- og pårørenderådet
	 Pensionistudflugter
	 Kommunens aktivitetsudvalg
	 Pensionisternes julearrangement
	 Brugerbestyrelsen for Seniorhuset Korsagergård
	 Styregruppen for den nye svømmehal, hvor John Riisgaard som Seniorrådets repræsentant deltog i rejsegildet
	 Arrangementer for:
	o Danske Ældreråd
	 Delegeretmøde
	 Formands-/næstformandsmøde
	 Besvarelse af diverse forespørgsler
	o Regionsældrerådet
	 Diverse emnemøder
	o Netværket Vestegnens Ældreråd
	 Deltaget i 2 netværksmøder
	Vallensbæk Seniorråd har ønsket at få en systematisk kontakt med de foreninger i kommunen, som helt eller delvist henvender sig til gruppen af borgere, der er fyldt 60.
	Der er i 2022 blevet gennemført 3 sådanne møder, herunder et møde, hvor Vallensbæk Senior Park viste fælleslokalerne og berettede om bebyggelsens fællesskab. 
	Vallensbæk Seniorråd har med udgangspunkt heri etableret kontakt mellem Vallensbæk Senior Park og seniorbyggeriet syd for Vallensbæk Station.
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