TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 08.12.2015

MØDESTED:

Tårnby Rådhus

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 15/31771

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Winnie Hansen, Gert Clevin,
Freddy Lillelund, Camilla Schwalbe, Tina Jaqué (ref)

AFBUD:

Kurt Wriedt

MØDENR.:

214

1. Godkendelse af dagsorden af d. 8. december 2015
 Punkt 4 udsættes til næste seniorrådsmøde og dagsorden blev herefter godkendt.
2. Godkendelse af referat af d. 10. november 2015
 Mødedatoer 2016 inkl. Seniorrådsvalg 2016: Seniorrådet blev orienteret om, at dato for
seniorrådsvalg 2016 vil blive fastsat i løbet af foråret.
 Vedtaget budget i bogudgave: Såfremt budget-bogen ikke bruges løbende, må den gerne
returneres til ældrecentret.
 Invitation af en visitator til seniorrådsmøde: Dato følger i det nye år.
 Hjemmeplejeleder Jesper Rasmussen skal inviteres til et seniorrådsmøde i det nye år.
 Der skal fremsendes ny mødeindkaldelse til Udvalgsformand Jan Jakobsen.
 Referat blev herefter godkendt.
3. Besøg af Udvalgsformand Camilla Schwalbe
 Camilla Schwalbe fortalte om ældremilliarden. Blandt andet at puljen er lavet om til et
bloktilskud og skal bruges til særskilte formål på ældreområdet. Derudover er der vedtaget
en værdighedspulje på 1 milliard til landets kommuner. På grundlag heraf skal der
udarbejdes en værdighedspolitik. Seniorrådet skal inddrages i denne proces. Til orientering
er puljen ikke permanent.
 Den gamle ældremilliard skal udmøntes i eksisterende projekter. Seniorrådet gjorde i den
forbindelse opmærksom på forsalg om fast læge tilknyttet plejehjemmene.
 Budgettet for ældreområdet er blevet forhøjet i 2016.
 Camilla Schwalbe kan inviteres til et nyt møde, såfremt dette ønskes.
4. Oplæg om ældrehus i Hvidovre Kommune v/Kurt Wriedt
 Udsat til næste seniorrådsmøde.
5. Meddelelser fra formanden
 Hanne og Knud deltog i ældreregionsmøde i Hillerød, hvor der blev talt om høringsplan for
praksisplanen 15-18
 Dato for vestegnstræf: D. 20.9.16 ønskes der afholdt vestegnstræf i Pensionisthuset
Solgården. Seniorrådet forespørger borgmesteren om datoen, samt laver oplæg til budgettet
for arrangementet til brug for udarbejdelse af tillægsbevilling.
6. Meddelelser fra medlemmerne
 Hanne deltog i møde med koordinationsgruppen. Til næste år skal der laves en plan over
madlevering. Der skal laves en ernæringsvurdering, som kan tilbydes ældre borgere, som
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har madservice. På næstkommende møde i koordinationsgruppen vil Din private kok
deltage.
Seniorrådet ønsker på den baggrund en diætist tilknyttet.
Fast læge på plejehjemmene blev drøftet yderligere.
Gert deltog i stiftende møde i naturparkrådet. Man gennemgik blandt andet at opgaven er at
rådgive naboerne til området. Rådet består af 40 medlemmer og der afholdes 2 møder om
året. Der skaffes midler via fonde.

7. Meddelelser fra forvaltningen
 Annoncebrochure til ældre i Tårnby Kommune: Kommunalbestyrelsens sekretariat har
meddelt ældrecentret, at de gerne vil bistå Seniorrådet i udarbejdelsen af
informationsmateriale fx i form af en årsberetning for 2015 på 3-4 sider. sekretariatet kan fx
hjælpe med opsætning efter kommunens designmanual, redigering og sprogoptimering.
Seniorrådet skal selv levere bud på indhold og basismateriale, som danner grundlag for
rapporten. En mindre rapport kan udover aktuelle aktiviteter også fortælle om Seniorrådets
rolle mere generelt.
 Seniorrådet hører Sekretariatsleder Yvette Kovàs om budget hertil.
8. Plejeboliggarantien
 Alle garantier overholdes. For november 2015 er ventetiden i gennemsnit 25,6 dage.
9. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Revidering af kvalitetsstandarder for 2016 er i gang. Der vil ikke komme flere høringssvar i
2015.
 Tina undersøger om man kan komme på høringsportalen på anden måde end via link
fremsendt pr. mail.
10. Evt.


Rådet undrer sig over ikke at være blevet hørt i sag om ændring af kvalitetsstandarder på
Social- og Sundhedsudvalgets møde i november.
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