TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådsmøde

DATO: 10-02-2015

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 15/2792

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Kurt Wriedt, Winnie Hansen,
Camilla Schwalbe, Per Fruerled, Tina Jaque, Camilla Larsen
(ref.)

AFBUD:

Gert Clevin

MØDENR.:

213

1. Godkendelse af dagsorden af d. 10. februar 2015
Godkendt
2. Godkendelse af referat af d. 13. januar 2015
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
 Lene Nygaard fra Media har kontaktet Seniorrådet vedrørende mulighed for digital
information om rådets virke.
 Seniorrådet har modtaget program fra Bordinghus samt folder om konceptet ”spis to - betal
for en”.
 Seniorrådet er inviteret til møde med Crista Ejstrup på Plejehjemmet Irlandsvej d. 27.2.
Seniorrådet er tilfredse med, at der er formidlet kontakt vedr. renoveringen af Plejehjemmet
Irlandsvej.
4. Meddelelser fra medlemmerne
 Hanne har været til møde i forebyggelsesgruppen mental sundhed. Gruppen vil se nærmere
på etablering af uderum.
 Under Råd og Nævn på Tårnby Kommunes hjemmeside skal teksten ” seniorrådet er
udnævnt af kommunalbestyrelsen” ændres til” seniorrådet er valgt ved direkte valg”
 Seniorrådet gjorde opmærksom på, at det er for sent med høringssvarfrist d. 18.2. for
Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet d. 19. 2. Seniorrådet ønskede derfor, at indsende
høringssvar med kortere frist, således at svarene kunne udsendes til udvalgsmedlemmerne
inden Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde.
 På baggrund af spørgsmål om der forefindes hjertestartere på plejehjemmene samt brug
heraf, blev det drøftet, om der skal laves en evt. vejledning til dette. Forslag om hjertestarter
på plejehjem kan evt. fremlægges som forslag til budget 2016 af Seniorrådet.
 Ved høring af ændringer af kvalitetsstandarder 2015 havde Seniorrådet ikke modtaget
begrundelserne for ændringerne. Dette undersøges nærmere.
5. Meddelelser fra forvaltningen
 Seniorrådet spurgte ind til ordningen ”Spisevenner”. Ordningen fungerer fint, dog mangler
der flere tilmeldinger fra ældre borgere, som ønsker at få besøg af en spiseven. Seniorrådet
fremsender evt. spørgsmål vedrørende ordningen til Tina, som videreformidler disse til
Naomi Gurfinkiel.
 Office pakke til iPads: Seniorrådet kan købe pakken til brug på de udleverede iPads og
efterfølgende fremsende kvitteringen til Ældrecentret. Der skal findes ud af, hvilken app der
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er bedst at bruge, evt. med hjælp fra biblioteket, som kan hjælpe med at installere og bruge
apps.
Budget 2015: Omstrukturering af nattevagten udmøntes fra 4 til 3 nattevagter på
plejehjemmet Irlandsvej, fra 5 til 4 nattevagter på plejehjemmene på Løjtegårdsvej og fra 3 til
2 nattevagter på plejehjemmet Tagenshus.
Tårnby Kommune og Amager hospital har fået afslag på ansøgning til projekt for KOLpatienter fra Region Hovedstaden.

6. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
 Intet under punktet.
7. Sager i høring
 Ældreplanen: Der blev drøftet indhold og betydning af ældreplanen.
 Sagerne vedrørende hverdagsrehabilitering og klippekortordningen som følge af finanslov
2015 vil komme på til Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet i marts.
8. Orientering om politiske beslutninger
 Sammenlagt med pkt. 9.
9. Politiske tiltag – Camilla Schwalbe
 Camilla Schwalbe og Seniorrådet havde en dialog om, hvordan samarbejdet mellem
politikerne og Seniorrådet kan fremmes evt. som sparringspartnere. Seniorrådet foreslog
bl.a. at Seniorrådet inddrages tidligere i sagsprocessen. Seniorrådet påpegede, at de er
høringsberettiget i alle sager vedrørende forhold for ældre i kommunen.
Der blev stillet forslag om, at Seniorrådet deltog i en del af et Sundheds- og
Omsorgsudvalgsmøde.
Camilla Schwalbe opfordrer til, at når Seniorrådets fremsender forslag til nye aktiviteter, vil
det være en hjælp, hvis forslagene er så konkrete som muligt.
Evt.
Intet under punktet.
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