TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 08.03.2016

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/3162

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Kurt Wriedt, Gert Clevin, Winnie
Hansen, Freddy Lillelund, Elisabeth Jessen (ref)

AFBUD:
MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden af den 8. marts 2016
 Godkendt
2. Godkendelse af referat af den 16. februar 2016
 Følgende rettes: Plejeboliggarantien er to måneder og ikke 75 dage. Kommunen skal tilbyde
ældre, der er optaget på den generelle venteliste, en plejehjemsplads senest to måneder
efter optagelse på ventelisten. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har truffet
afgørelse om, at den ældre har behov for en plejehjemsplads.
3. Seniorrådsvalg
 Der orienteres om tidsplan for processen op til valget. Denne fremsendes til Seniorrådet
sammen med referatet. Rådet ønsker at valget afholdes den 24. november 2016. Det nye
seniorråds konstituerende møde planlægges til tirsdag den 6. december 2016.
 Seniorrådet stiller forslag om, at folk skal kunne brevstemme, og at der med valgkortet også
modtages en svarkuvert.
 Seniorrådet ønsker at blanket til begæring om afstemning i eget hjem udleveres af
hjemmehjælpen. Dette er praksis ved andre valg og vil ligeledes være praksis ved
Seniorrådsvalg. Borgerne vil derudover få mulighed for at ringe til Ældrecentret og rekvirere
blanket, som sendes til borger pr. brev.
 Seniorrådet ønsker, at der i valgannoncer, udover billede af opstiller, skal være plads til at
opstiller kan skrive en kort tekst. Tidligere er der givet afslag på dette, med den begrundelse
at Seniorrådet ikke stilles anderledes end kommunalpolitikere i forbindelse med
kommunalvalg. Seniorrådet er uenig i denne sammenligning, idet opstillerne til
seniorrådsvalg ikke har en organisation i ryggen til at dække udgifter i forbindelse med
valget.
 Der ønskes bedre tid til at kandidaterne kan annoncere, når de er udvalgt. Der skal ses på
tidsplanen.
 Punktet drøftes igen ved næste seniorrådsmøde.
4. Vestegnstræf v/Knud Madsen
 Sundheds- og Omsorgsudvalgsformanden og borgmesteren deltager i træffet. Seniorrådet
er arrangør. Arrangementet afholdes i Pensionistcenter Solgården. Der er udarbejdet
budget. Knud Madsen går i dialog med Solgårdens leder, Annette Larsson.
5. Dansk Ældreråds repræsentantskabsmøde v/Knud Madsen
 Konference afholdes d. 3.maj 2016. Tre medlemmer af Seniorrådet deltager i
repræsentantskabsmødet. Tre medlemmer deltager i konferencen.
6. Status på ældremilliarden v/Gert Clevin
 Seniorrådet ønsker at se revisionspåtegningen.

1

TÅRNBY KOMMUNE

7. Konkretisering af forvaltningens forslag til anvendelse af Værdighedspuljen v/Gert Clevin
 Seniorrådet kritiserer, at forvaltningens oplæg til den politiske behandling indeholder forslag,
der svarer til det eksakte beløb i det første år af projektperioden. Det betyder, at der ikke er
mulighed for prioritering. Freddy Lillelund svarer at udvalget har mulighed for at blive enige
om alternative forslag ligesom der er forslag for beløb udover budgettet i 2. og 3. år.
 Seniorrådet kritiserer forslaget om10-turs kort, som ikke menes at have noget med
værdighed at gøre.
 Vedrørende forslag om Alkohol-demens på plejehjemmet Tagenshus, spørges til hvilken
forskel, der er på almindelig demens og alkoholdemens, og der gives udtryk for undren over,
at der afsættes en hel stilling til dette specifikke område. Freddy Lillelund redegør herfor og
informerer om udfordringerne.
 Seniorrådet kritiserer, at der er stor vægtning af forslag i forbindelse med plejeboliger og i
forbindelse med hjemmeplejen, og ikke meget til hjemmeboende ældre.
 Seniorrådet mener, at der bruges mange penge til etablering af arbejdspladser.
 Seniorrådet ønsker vejledning fra ministeriet. Det fremsendes med referatet.
 Der ønskes dato for høringsfrist.
8. Meddelelser fra formanden
 Knud Madsen har været uarbejdsdygtigt og ingen nyheder fra ham.
 Christian Askou fra kommunalbestyrelsens sekretariat har ikke meldt tilbage til Hanne Bager
om brochure om Seniorrådet, som gerne skal foreligge inden valget.
 Knud Madsen fik at vide i pensionistforeningen, at der er borgere, der ikke fik mad, den
morgen, da Vitapleje ApS gik konkurs.
9. Meddelelser fra medlemmerne
 Winnie Hansen roser genoptræningen i sundhedscentret.
 Hanne Bager fortæller om en borger, der gik til genoptræning, hvor personalet ikke vidste,
hvad borgeren fejlede.
 Hanne Bager har været til møde i koordinationsgruppe i forbindelse med
forebyggelsespakkerne. Den indkaldte læge mødte ikke op, og mange medlemmer havde
meldt afbud.
10. Meddelelser fra forvaltningen
 Vitapleje ApS gik konkurs mandag d. 29.februar. Den kommunale hjemmepleje har
overtaget opgaverne, hvilket er gået yderst problemfrit. Hjemmeplejen fik med øjeblikkelig
virkning ca. 124 borgere. Vasketøjs-ydelsen har været den største udfordring – borgere har
manglet deres vasketøj. Konsekvensen af konkursen er, at der ikke frit valg af hjemmeplejeog tøjvaskeleverandører. Der skal hurtigt laves nyt udbud på området.
11. Plejeboliggarantien
 Plejeboliggarantien overholdes i alle tilfælde. Borgerne har ventet gennemsnitligt 19 dage på
en plejebolig.
12. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Værdighedspuljen er på dagsorden ved næste udvalgsmøde. Seniorrådet anbefales at
fremsende høringssvar, da materialet ikke kommer på portalen, idet rådet er blevet hørt
tidligere i processen.
13. Evt.
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Der var ikke noget til punktet.
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