TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 22.03.2018

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 17/32745

DELTAGERE:

Hanne Bager (HB), Lone Pintos (LP), Jørgen Maibom (JM),
Kurt Wriedt (KW), Ole Wendt (OW). Johnny Fredelund (JF),
Mette Jakobsen (MJ), Mia Sullca (ref.)
Gæster: Borgmester Allan Andersen (AA), forvaltningschef Kim
A. Madsen (KAM), og formand for Sundheds- og
Omsorgsudvalget Einer Lyduch (EL)

AFBUD:
MØDENR.:
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1. Godkendelse af dagsorden
 Der var enighed om at pkt. 7 udelades, da mødet blev afholdt den 19. marts.
 Det blev besluttet, at tage pkt. 8 (besøg af borgmester Allan Andersen, formand for
Sundheds- og Omsorgsudvalget Einer Lyduch, samt forvaltningschef Kim A. Madsen), når
de kom til mødet.
 Dagsorden blev ellers godkendt uden yderligere bemærkninger.
2. Meddelelser fra formanden
 Der blev budt velkommen til ny konstitueret leder af Ældrecenteret Mette Rydholt Jakobsen
(MJ), samt ny referent Mia Petersen Sullca.
 Det blev meddelt, at der var kommet en invitation til et møde med et privat firma omkring
sikkerhedsalarmer. HB har meldt afbud til dette møde.
 Referat fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde d. 22. januar 2018 er modtaget, og
videresendt.
 Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd nr. 1 omkring ”underernæring” er modtaget og
videresendt.
 Det blev meddelt, at der er bevilliget midler til efteruddannelse/kurser i demens af 10 stk.
plejepersonale fra plejehjem og Hjemmeplejen i Tårnby fra 2. del af kompetencefondens
pulje på 47 mio.
 Det blev oplyst, at der til puljen ”varme hænder” er lavet en normeringsbaseret
fordelingsmodel, og at der lægges forskellige forslag op, som der skal tages stilling til.
 Referat fra Regionsældrerådet d. 22. februar 2018 er modtaget, og videresendt. Næste
møde er den 17. maj, og HB og JM deltager.
 Formands- og Næstformandsmøde bliver afholdt næste gang d. 11. april, og HB, og KW
deltager.
 Repræsentantskabsmøde bliver afholdt d. 7. maj, med konference d. 8. maj. Frist for
tilmelding til mødet er d. 26. marts, og frist for deltagelse i middag på mødedagen, samt
konferencen er d. 23. april. Stemmerepræsentanter er KW, HB, og LP.
3. Meddelelser fra medlemmerne
JF’s svigerfar har været på rehabiliteringsophold på Plejehjemmet Irlandsvej og bor nu på
plejehjemmet Løjtegårdsvej 100. Han meddelte, at være blevet godt modtaget, og at forholdene er
tilfredsstillende.
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4. Meddelelser fra forvaltningen
 Ny konstitueret leder for Ældrecenteret MJ præsenterede sig selv.
5. Plejeboliggarantien
 Intet til emnet.
6. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Ca. 3 mio. kr. af midlerne fra Vældfærdspuljen for regnskabsår 2017 er overført til år 2018.
Der blev diskuteret hvorfor alle midlerne ikke blev brugt, i stedet for at blive overført.
Der var enighed i rådet om, at de gerne ville høres i sagen, for at være med til at sikre, at
midler ikke blev brugt på daglig drift.
 HB meddelte beklageligt, at hun havde overset en høringssag omkring busservice. Hun
opfordrede til, at alle medlemmer af rådet skulle være opmærksomme på, hvis der ikke blev
reageret på en sag.
7. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget
 Punktet blev taget ud af dagsorden.
8. Velkommen til ny borgmester og udvalgsformand med deltagelse af borgmester Allan Andersen,
formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Einer Lyduch, samt forvaltningschef Kim Madsen
 Punktet blev rykket til sidst på mødet.
9. Kommende møder
 d. 19. april afholdes næste møde - april friholdes til drøftelser af budget 2019, samt få orden
på Seniorrådets konto
 Til mødet i maj eller juni inviteres forebyggelseskonsulenterne til at fortælle om deres virke,
bl.a. om den årlige fest for de +90-årige og denne målgruppe.
 Til mødet i enten maj eller juni inviteres demenskoordinatoren til at orientere om projekt om
brug af Livshistorier hos mennesker med demens. Evt. med case.
 Til mødet i maj inviteres repræsentant fra Sundhedscentret, til at give et indblik i, hvordan
det går på genoptræningsområdet; herunder ventetider på genoptræning.
10. Eventuelt
 Der er ved indgangen til Sundhedscenteret observeret grupper af personer der står og ryger.
Da der ofte kommer folk der skal ind og ikke tåler røg, er dette et problem. MJ vil gå videre
med sagen til ejerne af Sundhedshuset.
 Der er snart 50 års jubilæum for Bordinghus, og der blev aftalt, at købe et gavekort. HB er
ansvarlig for overrækkelsen af dette.
 Der blev aftalt at holde en sommerfrokost i rådet.
 Det besluttes at JF opretter Seniorrådets konto i Arbejdernes Landsbank på Kastrupvej, og
der aftales nærmere på næste møde.
HB bød velkommen til ny borgmester Allan Andersen (AA), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget
Einer Lyduch (EL), samt forvaltningschef Kim A. Madsen (KAM).
AA indledte med at fortælle, at han gerne vil støtte op om gode sager, have en god kontakt til Seniorrådet,
og lytte til rådets kritikpunkter. AA fortalte, at han går ind for åbenhed og borgerinddragelse, og forklarede
nærmere omkring processer der er sat i gang, for at fremme dette i kommunen.
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Sagsgangene mht. høringer i seniorrådet blev drøftet, specielt omkring politiske rammer, tidsfrister og
fremtiden for medinddragelse i høringssager. Seniorrådet fremsatte ønske om, at være med i
beslutningsprocesserne så tidligt som muligt.
Muligheden for pårørenderåd på de forskellige plejehjem blev drøftet, og der kom en forespørgsel på, om
seniorrådets medlemmer kunne være repræsentanter i pårørenderåd for at fremme oprettelsen/udviklingen
af disse råd, som er frivillige for plejehjemmene at have.
KAM orienterede om at der ikke længere er noget formelt krav i lovgivningen om oprettelse af pårørenderåd,
men at det er op til plejehjemmene at sikre brugere pårørende inddragelse. Retningslinjerne er vedhæftet
referatet.
Der blev ytret ønske til borgmesteren om, at henholdsvis flytte valget til seniorrådet til samme dag eller
måned som kommunalvalget, samt at ændre stemmeformen for at få flere til at stemme, da
stemmeprocenten kun var på 9 % ved sidste valg.
Seniorrådet inviterede AA til Seniorrådets julefrokost d. 6. december kl. 12.00, samt til at deltage i møde med
Seniorrådet fast 1 gang årligt.
Der blev takket for deltagelsen til AA, EL, samt KAM.
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