TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 14.02.2019

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 19/675

DELTAGERE:

Hanne Bager, Lone Pintos, Jørgen Maibom, Kurt Wriedt,
Johnny Fredelund, Mette Jakobsen

AFBUD:

Ole Wendt

MØDENR.:

2

1. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
2. Meddelelser fra formanden
 Repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand d. 29.04.2019. Hanne melder alle til
 Regions Ældremøde i Hillerød d. 20.03.2019, Kurt og Hanne deltager.
 Vestegnstræf i Rødovre d. 08.04.2019, der tages stilling ved næste møde.
 Invitation til Dansk Ældreråds temadag i Allerød d. 7.3.2019.
3. Meddelelser fra medlemmerne
 Kurt aflagde referat fra Ældrerådsmøde 21.01.2019, sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes
i 6/2019.
 28.02.2019 er der høring, hvis ikke alle har modtaget den, er det regionens fejl.
 Seniorråd, Høje Tåstrup udmeldt pga. manglende budget.
 Hospitalsaftalen 2020 i høring
 Der er valg i Dansk Ældreråd 07.03.2019, Jørgen Gettermann stiller op som ny formand.
Forretningsudvalget skal have ny kasserer.
 Tårnby har ikke akutpladser, de kaldes midlertidige flexpladser og desuden et akutteam,
som får stor ros fra hospitalerne.
 Johnny undrer sig over, hvorfor der kun gives 2 dages varsel fra midlertidig ophold til
plejebolig skal indflyttes. Der henvises til kvalitetsstandard.
 Jørgen har en skriftlig klage med, Mette har ikke modaget noget fra pågældende, så der er
nok taget hånd om det. Dialog straks kan minimere problemerne.
4. Meddelelser fra forvaltningen
 Demenshandleplanen er der taget godt imod, den skal indarbejdes i budget 2020.
 Orientering om situationen på Tagenshus.
 Ny leder på Tagenshus tiltræder 01.03.2019.
 Uanmeldte tilsyn er foretaget i både 17 og 18, men samles i en rapport, da implementering
af Cura har skabt uforudsete udfordringer.
5. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Der er sendt sager i høring om Værdighedspolitik og om Demenshandlingsplan
 Formuleringen s. 4, linie 2 - pårørendes samlede ressourcer burde hedde hustandens
samlede ressourcer. S. 7 nederst – hverdagsrehabillitering er nu en integreret del, bør være
et tilbud.
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Bruger Pårørende Råd, seniorrådet er ikke blevet hørt
Ingen høringssager på vej.

6. Plejeboliggarantien
 9 borgere har fået tildelt plejebolig i januar og alle har overholdt plejeboliggarantien
7. Flextrafik
 Hvorfor kan Flextrafik ikke anvendes i Tårnby, hvordan er reglerne. Hanne kontakter Movia
 Borgere kan visiteres ud fra en behovsrelateret vurdering.
8. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget
 Se under høringssvar.
9. Opfølgning på spørgsmål til forvaltningen
 Er der mulighed for at visitere hovedrengøring til borgere, der ikke har ydelsen rengøring?
Nej, det er desværre ikke muligt at få hjælp til hovedrengøring alene. Som der står i
kvalitetsstandarden for rengøring, så ”tilbydes hovedrengøring kun til borgere med varig
rengøringshjælp”. Det er muligt via håndværkerfradrag at få rengøring.
 Seniorrådet i Bruger-Pårørende Råd – Der er i vedtægterne ikke lagt op til andre
medlemmer af BPR end brugere, pårørende, medarbejdere og ledere.
 Bruger-Pårørende Råd – Det undersøges hvorfor sagen ikke er sendt i høring.
BPR skal evalueres om 6 måneder.
10. Kommende møder:
 Borgmesteren deltager ved næste møde.
 Flextrafik
 Berendsen besøg.
 Mødet i april afholdes på Irlandsvej.
 Mette har ferie næste mødegang.

11. Eventuelt
 Ingen punkter
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