TÅRNBY KOMMUNE
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MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 25.01.2017
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SAGSNR.: 16/34387
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Hanne Bager, Jørgen Maibom, Kurt Wriedt, Johnny Fredelund,
Freddy Lillelund, Elisabeth Jessen (ref.)

AFBUD:

Lone Pintos, Ole Wendt

MØDENR.:

1

1. Godkendelse af dagsorden
 I dagsorden står at der er tale om ”MØDENR.: 2”. Dette ændres til ”MØDENR.: 1”
2. Besøg af Sundheds- og Omsorgsudvalgsformand Elise Andersen – en samtale om gensidige
forventninger
 Forventninger fra Seniorrådet (SR)
o At der kan etableres regelmæssige møder mellem SR og Sundheds- og
Omsorgsudvalget eller at udvalg og råd kan mødes omkring specifikke emner
o Bedre tid til forberedelse, høringssvar o. lign.
o At bruge SR som sparringspartner. SR vil gerne tidligere ind i processen om
budgettet og spørger til tidsrammen. Budgetforslag skal foreligge i februar for at
komme i betragtning i forhandlingerne
 Elise var åben for tættere samarbejde, men vil ikke aftale nærmere uden forudgående
samtale med udvalget
3. Godkendelse af referater d.13.dec. 2016 og 6. december 2016
 Referat af d. 13.dec. – godkendes
 Referat af d. 6.dec. - godkendes
4. Drøftelse af Seniorrådets lovgrundlag, vedtægter og forretningsorden
 Lovgrundlaget forventes medlemmer at have læst for at kende grundlaget for arbejdet
 Vedtægter og forretningsorden – ingen ændringsforslag
5. Seniorrådets brochure revideres
 Rettelser drøftes og udkast fremsendes til rådet
 Nyt udkast til brochure drøftes på næste møde
6. Meddelelser fra formanden
 Hanne kontaktet af sælger af bladet Media. Samarbejde blev afvist
 Tårnby Bladet henvendte sig om hvad SR laver. Hanne har berettet
 3F henvender sig på et tidspunkt med ønske om møde med deres seniorklub
 Konference-skilte; Hanne har drøftet ønsket om skilte med borgmesteren. Det blev aftalt, at
SR kan hente skilte i ældrecentret (hos Elisabeth Jessen) til udlån ved behov
 Hanne deltog i bestyrelsesmøde i Pensionisthuset Bordinghus med fornøjelse
7. Meddelelser fra medlemmerne
-
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8. Meddelelser fra forvaltningen
 Opfølgning fra mødet i SR d.13.12.2016: Punkt om klage fra daghjem om at kage bagt af
brugere kun var til personalet. Ifølge ledelse i daghjemmet er der være tale om en
misforståelse. En sådan praksis eksisterer ikke. Der er et bagehold, som bager til en
hyggestund - med daghjemsgæster og personale på holdet
 Plejeboliggarantien: Garantien er overhold i alle tilfælde. 11 borgere er indflyttet i december
2016. Den gennemsnitlige ventetid var 21,5 dage
 Orientering om politiske sager:
o Afrapportering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som har kørt i 3 år.
Pakkerne har eksisteret i tre år og arbejdet med at implementere de mange
indsatser er lagt i tre arbejdsgrupper. Hanne deltager i arbejdsgruppen ”Ældre” og
Johnny i arbejdsgruppen ”Voksne”. Johnny gør opmærksom på, at der er en del af
indsatserne, som arbejdsgruppen ”Voksne” beskæftiger sig med, som er
interessante for ældreområdet
o Værdighedspuljen: Der har været et mindreforbrug i 2016, som af ministeriet søges
overført til 2017. SR har tidligere kritiseret ikke at være nok inddraget i processen
om at fremkomme med input til værdighedspolitikken og med idéer til anvendelse af
puljen. Uden at kende de præcise detaljer indkaldes SR til ekstraordinært møde
herom i næste uge. SR har tidligere fremsendt forslag. Disse fremsendes til
medlemmerne til inspiration.
 Demenshandlingsplan. Regeringen på vej med demenshandleplan – som offentliggøres i
morgen ved symposium. Der kommer link i referatet
 Ældres mentale sundhed. Sundhedsstyrelsen er fremkommet med en interessant og
relevant publikation: Indsats der fremmer ældres mentale sundhed – der sendes link med i
referatet.
9. Evt.:







Seniorrådets folder: Punkt på dagsorden til næste møde
Besøg af visitator: Punkt på dagsorden til møde i april
Forebyggelsespakker: Sundhedskoordinator Marie Johansen inviteres til mødet i februar.
Med henblik at kaste lys over forebyggelsespakkerne med et bredt fokus
Omsorgstandpleje: Ledende tandlæge Annette Ludvigsen inviteres til et kommende møde i
forbindelse med ændring af organiseringen i Omsorgstandplejen samt om
Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for en styrket forebyggelse, behandling, visitation og
organisering
Johnny arrangerer tur med ældre sagen. Brochure udleveret
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