TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 20.10.2015

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 15/26619

DELTAGERE:

Knud Madsen, Gert Clevin, Kurt Wriedt, Freddy Lillelund, Tina
Jaqué (ref)

AFBUD:

Hanne Bager, Winnie Hansen

MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden af d. 20. oktober 2015
 Punkt om budget 2016 skal tilføjes dagsorden. Punktet tilføjes som punkt 8. Punktet ”Evt.”
ændres til punkt 9.
 Dagsorden blev herefter godkendt.
2. Godkendelse af referat af d. 8. september 2015
 Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
 Influenzavaccination er afsluttet. 720 borgere blev vaccineret.
 Formanden havde modtaget folderen ” Lægemidler i Danmark 2014”.
 Seniorrådet deltog i Vestegnstræf i Hvidovre Kommune.
 På seniorrådets formøde d. 20.10.15 deltog en mediekonsulent vedr. udkast til en folder om
seniorrådet i Tårnby Kommune.
 Knud Madsen deltog i Sundhedsmødet. På dette møde forespurgte Udvalgsformand Camilla
Schwalbe, om interesse for hendes deltagelse på et seniorrådsmøde. Seniorrådet aftalte, at
Knud Madsen svarer Camilla Schwalbe herom.
4. Meddelelser fra medlemmerne
 Vestegnstræf: Der blev blandt andet talt om ældrerådet i Hvidovre Kommune, dets projekter,
initiativer og et ældrehus, hvor ældrerådet har til huse og borgere har deres gang. Kurt
Wriedt undersøger de nærmere detaljer vedrørende ældrehuset og dets funktioner. Punktet
skal tilføjes, som dagsordenspunkt til næste seniorrådsmøde.
 Hanne og Kurt deltog på Danske Ældreråds møde i Allerød. Mødet omhandlede blandt
andet kvalitetsstandarder. Kurt har ikke modtaget referat af mødet endnu.
 Knud har fremsendt høringssvar til seniorrådet.
 Der ønskes udarbejdet mødeplan for 2016. Heri skal indgå dato for seniorrådsvalg 2016.
Kommunalbestyrelsen høres om datoen herfor.
 Gert Clevin gjorde opmærksom på, at seniorrådet ikke er blevet hørt vedrørende
omlægningen af bus 5A. Gert påpeger, at seniorrådet ikke høres i sager, som de skal ifølge
lovgivningen. Gert Clevin er stærk utilfreds over, at Udvalgsformand Jan Jacobsen ikke har
hørt seniorrådet i blandt andet sagen om omlægning af bus 5A. Ældrecentret fremsender
mail til Jan Jacobsen vedrørende nævnelse i referatet. På baggrund heraf blev det aftalt, at
Jan Jacobsen inviteres til seniorrådsmøde vedrørende samarbejde til november eller
februar.
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5. Meddelelser fra forvaltningen
 Ældrecentret er i gang med at se nærmere på udskrivning af færdigbehandlede borgere.
Udfordringen er, at borgerne udskrives tidligere end hidtil, uden at være klar til at komme
direkte tilbage til egen bolig. Der arbejdes på løsninger for perioden fra borgere udskrives, til
de er klar til at være i egen bolig. Seniorrådet undrer sig over, at borgerne hjemskrives så
hurtigt, samt hvorfor forvaltningen ikke ser samlet på problematikken og handler derefter.
Freddy Lillelund gjorde opmærksom på, at der arbejdes på løsninger herom.
 Ældre-/ sundhedsområdet er tilgodeset i budget 2016..
 Samtaler vedrørende centerlederstillingen for ældrecentret har fundet sted. Der afventes
udmeldelse fra Økonomiudvalget om, hvem som er kommet i betragtning til stillingen.
6. Plejeboliggarantien
 Status: Plejeboliggarantien overholdes. Gennemsnittet for de forgangne 8 måneder var 60
dages ventetid. Garantien er 75 dage. Set over de forgange 9 måneder er ventetiden nu
faldet til 51 dage. For 2 enkelte borgere har det dog ikke været muligt at overholde
garantien.
7. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Intet nyt.
8. Budget 2016
 Det skal undersøges, om seniorrådet kan få det vedtaget budget i bogudgave.
 På baggrund af artikel om budgetvedtagelse i avisen 2770, hvori der står, at ældrepuljen på
7,7 mio. nu er konverteret til et bloktilskud, gør Gert opmærksom på, at sager herom skal i
høring i seniorrådet. Derudover undrer Gert sig over, at der blandt andet kan vedtages at
afsætte 2 mio. til lysregulering og 2 mio. til naturskolen i 2019 og man derved har truffet
beslutninger, som binder en ny kommunalbestyrelse i 2019.
9. Evt.









Seniorrådet ønsker besøg af en visitator fra Ældrecentret. Der ønskes en bred gennemgang
af visitationsområdet.
Privat leverandør: Under 10% af kommunens borgere får leveret praktisk og personlig hjælp
fra privat leverandør.
Manglende udbetaling af diæter: Undersøgelse herom er sat i værk. Ved referatets skrivning
er der modtaget svar fra personaleafdelingen og seniorrådets medlemmer er blevet
orienteret om eventuelle manglende udbetaling via mail af Tina.
Personligt udlæg for høreapparat: Der afventes svar fra Flemming Larsen.
Risikomanager inviteres til et seniorrådsmøde i det nye år. Emnet vil være medicinering på
plejehjem.
Demenskoordinator skal ligeledes inviteres til et seniorrådsmøde i det nye år.
Svar vedrørende reparation af iPad er fremsendt pr. mail til Kurt.
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