TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 08.11.2016

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/20050

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin, Winnie Hansen, Kurt
Wriedt, Freddy Lillelund, Anne-Mette Sillassen (ref)

AFBUD:
MØDENR.:

1. Godkendelse af dagsorden af d. 8.november 2016
Dagsorden blev godkendt, men punkt 4 udsættes.
2. Godkendelse af referat af d. 11.oktober 2016
Godkendt.
3. Rådighedsbeløb for en folkepensionist på plejehjem v/ Emiel Luck, Økonomiteamet
Rådighedsbeløb beregnes individuelt. Efter pension, husleje, varme, el, serviceydelser samt evt.
tvpakke, medicin uden tilskud mm. skal borger have mindst 2.000 kr. tilbage om måneden i
rådighedsbeløb. Socialcentret bevilger dette, når man bliver gjort opmærksom herpå.
4. Hvordan vurderer en visitator om en borger er berettiget til hjemmehjælp? v/visitator
Punktet flyttes til møde i februar.
5. Ændringer af vedtægter for Seniorrådet – bilag vedhæftet
Vedtægtsændringerne blev drøftet. Særligt formuleringen frivilligt og ulønnet.
6. Status på Værdighedspuljen
Det er ikke lykkes at iværksætte alle indsatser fra Værdighedspuljen i 2016, og der afventes
skabelon fra ministeriet til ansøgning om overførsel af uforbrugte midler til 2017. Særligt har det vist
sig vanskeligt at rekruttere sygeplejersker, som er omdrejningspunkt i flere af indsatserne.
Seniorrådet mindede om, at rådets holdning er, at der prioriteres for mange midler til indsatser for
”de svageste” og for få til forebyggelse.
7. Meddelelser fra formanden
 Der er blevet vaccineret 830 personer, hvilket er lidt færre end sidste år
 Knud og Winnie har deltaget som arrangør ved arrangement i kommunens Sundhedsuge




Mange har sagt tak for vores værtskab ved Vestegnstræffet
Hanne og Knud skal orientere Skt. Georgs Ordenen om Seniorrådets arbejde

8. Meddelelser fra medlemmerne
 Nærgymnastik: Hanne har hørt at nærgymnastik stopper. Freddy fortæller, at Nærgymnastik var
tiltænkt en målgruppe, der er så svækket, at de ikke kunne bruge andre foreningers aktiviteter.
Man har vurderet, at de der kommer, er væsentligt friskere end hvad der var hensigten. Hanne
svarede, at der mangler vedligeholdelsestræning, når fx borgeren har afsluttet genoptræning
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Kontanter: Mange banker lukker deres kasser, og nogle ældre kan ikke selv finde ud af at hæve
i automater. Seniorrådet spørger, hvad man som kommune gør for at borgerne kan få
kontanter; herunder borgere, der er under administration
Daghjem: Seniorrådet spørger til, hvorvidt man kan være sikker på at blive transporteret til
daghjem – også selvom man fx i sommerperioden selv har transporteret sig via elscooter. Det
kan man, jf. kommunens kvalitetsstandard
Transport til genoptræning: Winnie spørger om der sørges for transport ved genoptræning. Det
gør der; hvis der vurderes at være behov herfor
Indkøb: Seniorrådet spørger om indkøb ved at en hjemmehjælper handler i butikker er en
hjemmehjælpsydelse. Forvaltningen undersøger det
Tandpleje. Det er set i tv, at mange ældre ikke får børstet tænder

9. Meddelelser fra forvaltningen
Som følge af, at det årlige Embedslægetilsyn er ophørt og erstattet af Styrelsen for
Patientsikkerheds ”Risikobaserede tilsyn” har forvaltningen overvejelser om at ændre det
kommunale tilsyn på ældreområdet. Seniorrådet inviteres til at levere indspark hertil, hvorfor punktet
sættes på dagsorden ved næste Seniorrådsmøde.
10. Plejeboliggaranti
Der har været 12 flytninger i oktober måned. Den gennemsnitlige ventetid har været 51 dage, hvilket
vil sige, at plejeboliggarantien i gennemsnit er overholdt. Garantien er imidlertid kun overholdt for 9
af de 12 borgere. 2 borgere, hvor garantien ikke er overholdt, er udenbys borgere.
11. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
Tre væsentlige sager for Seniorrådet blev behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde den 7.
november. Til dagsordenpunkterne ”Værdighedspuljen – status, redegørelse og ansøgning” samt
”Fasttilknyttede læger på plejehjem” har Seniorrådet leveret høringssvar. Begge punkter blev tiltrådt
og er siden også tiltrådt af Økonomiudvalget. Derudover var der et orienteringspunkt: ”Statistik over
Ankestyrelsens afgørelser”. Statistikken viser at kommunens omgørelsesprocent er større end på
landsplan.
12. Evt.
 Skriveprogram på iPad´en: Seniorrådet har et ønske om at få skriveprogram på iPad´en,
således at høringssvar kan produceres direkte, når man mødes.
 Seniorrådsfolder: Det er ikke længere muligt at få trykt foldere via Pædagogisk Central. Knud
nævnte at Solgården har mulighed for at lave folderne.
 ID-kort. Seniorrådet har ønske om at have ID-kort, når man er på besøg i andre kommuner.
Sagen er ved at blive undersøgt.
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