TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 13.09.2016

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/20023

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin, Winnie Hansen, Tina
Jaqué (ref)

AFBUD:

Freddy Lillelund, Kurt Wriedt

MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden af d. 13.september 2016
 Godkendt
2. Godkendelse af referat af d. 9. august 2016
 Spørgsmål til referat af d. 9. august 2016 gennemgås på næste møde idet Centerleder
Freddy Lillelund ikke deltog i mødet, og ikke kunne besvare spørgsmålene.
 Punkt 7, afsnit 2 skal ændres fra ”Seniorrådet deltager i ældrerådsmøde d. 29.8. samt møde
med Lægernes praktiserende Lægeråd d. 30.8.” til ” Seniorrådet deltager i formand og
næstformands møde i Danske ældreråd d. 29.8. samt møde med De danske lægers
vaccinationsservice d. 30.8”.
 Punkt 3 ”Forebyggende hjemmebesøg v/Susanne Hauzmann”: ”Susanne fortalte, at
fremadrettet tilbydes der forebyggende hjemmebesøg 1. gang til borgere, når de fylder 75 år
og 2. gang når de fylder 80 år. Herefter tilbydes der forebyggende hjemmebesøg hver år.
Efter vurdering kan man ved behov få forebyggende hjemmebesøg fra 65 år og mellem 7580 år.” Dette er korrekt, men i Tårnby Kommunes budgetforslag 2017 står der kun, at det er
fra 80-årig. Seniorrådet spørger, om dette ikke skal rettes.
3. Seniorrådsvalg
 Der er modtaget 7 ansøgninger, som vil blive godkendt på valgbestyrelsesmødet d. 21.
september 2016.
 Datoer for orienteringsmøde følger.
 Seniorrådet stillede spørgsmål, om layoutet af korttekst kan blive større afhængigt af antal
kandidater. Elisabeth Jessen høres herom.
4. Meddelelser fra formanden
 Der blev udleveret følgende materiale til Seniorrådet:
- Folderen Pilehaven
- Solgårdens husavis
- Ældreforum – Kend din krop når den ældes
 Vestegnstræf: Bussen er bestilt. Der afventes besked om borgmesterens deltagelse. 27
personer er tilmeldt. Dagsprogrammet vil blive fastsat senere, og udsendes sammen med
deltagerlisten. Der afventes også svar fra lederen af ældrecentret, om han deltager.
 De danske lægers vaccination tilbyder nu, at man kan betale via Mobile Pay for
vaccinationer. I år vaccineres der mod både A- og B-influenza.
 Formand og næstformandsmøde: Ældrerådet bringer en sag om folkepensionister, som er
nødt til at sige nej, fordi de ikke har råd til at deltage i arrangementer. Seniorrådet
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pointerede, at der for plejehjemmene er en pose penge, til at yde økonomisk tilskud til disse
beboere.
På samme møde har Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde bedt ældrerådene om at
melde tilbage, hvor meget indflydelse de har på værdighedspuljen. Seniorrådet har givet 7
ud af 10 point for at have været inddraget i processen, og 1 point for at have været
involveret i økonomien.
Danske Ældreråds skriv om holdning til aktuelle ældrepolitiske områder, blev ligeledes
diskuteret på mødet.
Regionrådsmøde: Der var foredrag af Bent Johansen om udskrivningsforløb, og Finn
Kamper-Jørgensen fra De praktiserende læger om kræftplanen. Kræftplanen er forløbet
godt, og han foreslår, at andre kroniske sygdomme også vil indgå i planer. Planerne kan ses
på deres hjemmeside: www.regionudvikl.dk
Bent Johansen: Der er nedsat et midlertidigt udvalg vedr. sammenhængende patientforløb.
Der prøves at udvikle et større samarbejde i regionen, så kræftpatienters aftaler i forskellige
afdelinger og så videre vil ligge på samme dato.
Knud Madsen har deltaget i planlægningen af Tårnby Kommunes Sundhedsuge.

5. Meddelelser fra medlemmerne
 Seniorrådet er enige om, at de skal være opmærksomme på, at der i 2025-planen muligvis
er lagt op til Klippekortsordning på plejehjemmene også.
 Gert Clevin spurgte til bemanding ved influenzavaccinationerne til oktober. Der anbefales, at
der er tre personer til stede, heraf mindst to fra Seniorrådet.
6. Meddelelser fra forvaltningen
 Intet nyt
7. Plejeboliggarantien
 Tallene forelægges på næste møde. Winnie er utilfreds med, at tallene ikke foreligger til
dette møde.
8. Orientering om politiske beslutninger/ sager i høring
 Intet nyt.
9. Næste møde
 Findes der en pulje til aktiviteter for beboere på plejehjem?
 Seniorrådet ønsker at vide, hvad rådighedsbeløbet for en folkepensionist på plejehjem er.
 Der ønskes fortsat en plejehjemsleder inviteret til et seniorrådsmøde.
 Punkt 11 i referat af d. 9. august 2016 ”temaopdelt plejehjem” skal på til næste møde
10. Evt.


Tina følger op på trykning af Seniorrådets folder.
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