TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 21.02.2018

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 17/27837

DELTAGERE:

Hanne Bager, Lone Pintos, Kurt Wriedt, Buket Arikan,
Elisabeth Jessen (ref.)

AFBUD:

Freddy Lillelund, , Jørgen Maibom, Ole Wendt

MØDENR.:

2

1. Godkendelse af dagsorden
 Besøg af borgmester og udvalgsformand er udsat til møde den 22. marts
 Dagsorden fra Sundheds- og Omsorgsudvalget er ikke offentliggjort og punktet udgår
 Herefter godkendes dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
 Næste møde flyttet til den 22. marts fra den 15.marts
 Danske Ældreråd afholder repræsentantskabsmøde den 7. maj
 Danske Ældreråd afholder konference i Nyborg den 8. maj
 Der er modtaget indkaldelse til Dansk Ældreråds formands- og næsteformands møde i
Allerød den 11. april
 Referat modtaget fra Danske Ældreråds møde
 Hanne deltog i møde i Sundhedskomiteen, der planlægger Tårnby Kommunes
Sundhedsuge
 Klage over nærgymnastik modtaget i Seniorrådet og videresendt til Kommunalbestyrelsen.
 Klage i ”2770” om maden på plejehjemmene blev drøftet.
3. Meddelelser fra medlemmerne
 Ingen meddelelser
4. Meddelelser fra forvaltningen; herunder plejeboliggaranti, politiske beslutninger samt kommende
sager i høring
 7 personer er flyttet i plejebolig i januar 2017, alle fra den generelle venteliste. Den
gennemsnitlige ventetid har været på 40 dage. Ingen har overskredet plejeboliggarantien.
 I henhold til bekendtgørelsen om plejehjem og beskyttede boliger § 5 stk.1, er fristen for
tilbud om plejebolig to måneder.
 Af § 5 stk. 2 fremgår det, at boligen skal være indflytningsklar senest 2 uger efter tomåneders fristen.
5. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget
 Udgået da dagsorden endnu ikke er offentliggjort
6. Kommende møder
 April friholdes til drøftelser af budget 2019
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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.

7. Uanmeldt tilsyn til Ugandavej
 Tilsynsrapporten blev drøftet - er positiv
8. Eventuelt
 Artikelserie i ”2770” om plejehjem blev drøftet
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