TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 10-03-2015

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 58688-15

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Winnie Hansen, Gert Clevin, Kurt
Wriedt, Per Fruerled (ref)

AFBUD:
MØDENR.:

214

1. Godkendelse af dagsorden af d. 10. marts 2015

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat af d. 10. februar 2015


Referatet godkendt med enkelt omformulering.

3. Meddelelser fra formanden







Knud orienterer om, at Seniorrådet har modtaget Seniorhåndbogen 2015. Der bestilles 4
eksemplar yderligere.
Seniorrådet har været til temamøde hos Danske Ældreråd om, hvordan kommunerne
arbejder med kvalitetsstandarder.
Der er afholdt et ekstraordinært seniorrådsmøde d. 15.2.2015, hvor der blev udarbejdet
høringssvar.
Seniorrådsmødet d. 12.5.2015 flyttes til d. 19.5.2015.
Hanne og Knud tager d. 11.3.2015 til Regionsmøde for ældreråd. På mødet fortæller
direktør for Region Hovedstaden, Svend Hartling, om Hospitals- og Psykiatriplan 2020.
Seniorrådet har ikke mulighed for at deltage i Vestegnstræf d. 23.3.2015 i Brøndby.

4. Meddelelser fra medlemmerne

Intet under punktet.

5. Meddelelser fra forvaltningen




Personalesituation i Ældrecenter: Centerleder Per Fruerled orienterer om sin opsigelse med
udgangen af marts. Seniorrådet beklager, at Per Fruerled stopper og takker for et konstruktivt
samarbejde.
Der orienteres om, at Tina er sygemeldte det meste af marts, og at det derfor er vigtigt, at
henvendelse sker til omsorg@taarnby.dk
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6. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen




Kurt, Hanne og Winnie har været til møde på Plejehjemmet Irlandsvej om renovering af
plejehjemmet. Det var et positivt møde. Seniorrådet anbefaler, at der sættes fokus på
implementering af velfærdsteknologi i renoveringen for at sikre, at boligerne er fremtidssikret.
Seniorrådet bemærkede, at særligt vinduerne var i dårlig forfatning på plejehjemmet Irlandsvej.

7. Sager i høring


Sager i høring sendes til Seniorrådet samtidig med udvalget. Høringsfristen er kl. 12 på dagen
for udvalgsmødet, medmindre andet aftales. Såfremt Seniorrådet fremsender høringssvar inden
svarfristen tilstræbes det, at forvaltningen sender høringssvaret til udvalget inden udvalgsmødet.



Rehabiliterende indsats jf. lov om social service § 83 A: Seniorrådet orienteres om indholdet i
sagen.



Udmøntning af klippekortsordning: Seniorrådet orienteres om indholdet i sagen.

8. Orientering om politiske beslutninger


Orientering om behandling af Ældreplan: Seniorrådet orienteres om status på sagen.



Orientering om behandling af budgetudfordring 2015: Seniorrådet orienteres om status på
sagen.



Udbud af tøjvask til private (visiterende): Seniorrådet orienteres om status på sagen.

9. Kvalitetsstandarder


Punktet udgår.

10. Tilsynspolitik


Seniorrådet ønsker at drøfte tilsynspolitik på hjemmehjælpsområdet med Sundheds- og
Omsorgsudvalget, men grundet tidspres flyttes punktet til et kommende møde.

11. Statusopdatering fra frivillighedskoordinator Naomi Gurfinkiel
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Naomi har efterhånden fået opbygget et stort netværk blandt både foreninger og
enkeltpersoner. Naomi er kommet godt i gang, men det kræver en stor indsats at få
opbygget netværk og få åbnet døre for frivillige.
Naomi fortæller, at projekt Spisevenner har succes i forhold til, at der både er mange, der
gerne vil være værter, og lige så mange der gerne vil være gæster.
Projektet tager udgangspunkt i en ligeværdig social relation frem for at der er en svag og en
ressourcestærk part. Der matches spiseven og spisevært og efter et par spisninger følges
op på om matchet fungerer. Projektet udfoldes i samarbejde mellem Ældresagen og
frivillighedskoordinatoren.
Der har været et projekt mellem Tårnby Gymnasium og Plejehjemmet Irlandsvej. Det har
været en succes, og det undersøges nu om projektet kan fortsættes i en eller anden form.
Naomi lavede et hæfte med en oversigt over julearrangementer i december 2014. Der blev
taget godt imod oversigten, og der har været henvendelser for at komme med i oversigten i
2015.
Der er etableret projekt Cykling uden alder. I den forbindelse har Naomi haft kontakt til
Tårnby Kreativ Klub for at spørge om de vil strikke ponchoer, således at deltagerne i
projektet kan holde varmen i de kolde måneder. Der er indkøbt 3 rickshaws, og der vil være
kick-off arrangement d. 24.3.2015 kl. 9 ved biblioteket.
Naomi har nye spændende projekter i støbeskeen i samarbejde med en række forskellige
aktører i kommunen. Der ses blandt andet på et projekt, der kan løbe af stablen hen over
sommer, da det vurderes at mange andre tilbud holder lukket i denne periode.
Naomi arbejder også på at etablere projekt Gå-venner. Der matches i lighed med projekt
Spisevenner.
Seniorrådet stiller forslag om, at der udsendes materiale om Frivillighedskoordinatorens
tilbud til alle borgere over 65 år for at sikre, at også de mest ensomme bliver bekendt med
tilbuddene. Seniorrådet foreslår, at man f.eks. kan inddrage Ældresagen og Spejderne til at
omdele materiale.
Naomi fortæller, at Hjemmeplejen har haft materiale med ud. Det samme gælder
kommunens forebyggelseskonsulenter.
En væsentlig indsats er samtidig at få mennesker til at tænke på deres naboer. Det sker
blandt andet ved at annoncere og synliggøre tilbuddene, så de borgere, som kommer meget
ud, bliver bekendt tilbuddene og dermed kan fortælle det til naboer og bekendte.
Seniorrådet bemærker afslutningsvis, at det er uheldigt at alle kommunens pensionisthuse
holder lukket i juli. Det vil være en fordel, hvis brugerne spørges om de vil være interesseret
i at komme i et andet pensionisthus i juli, hvis muligheden er til stede.

12. Evt.


Seniorrådet vil fremadrettet drøfte muligheden for at genetablere Bruger-Pårørenderåd på
plejehjemmene.
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