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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 
 

MØDE I: Seniorrådet DATO: 17.02.2021 

MØDESTED: Team KLOKKEN: 13.00 

EMNE: Seniorrådsmøde SAGSNR.: 27.69.40-G01-20 

DELTAGERE: 
Erik R. Gregersen, Kirsten Sietam, Jonna Jensen, Kurt 
Wriedt, Kate Rasmussen, Johnny Fredelund, Mette 
Ødegaard, Elisabeth Jessen (ref.) 

 

AFBUD:   

MØDENR.: 2  

   

Referat af Seniorrådsmøde 17.02.2021 

1. Meddelelser fra formanden 
 Til Danske Ældreråd vælges følgende delegerede: Erik Gregersen og Kirsten Sietam 

 
2. Meddelelser fra medlemmerne 

 Principper omkring testning af covid blandt medarbejdere i hjemmeplejen drøftes.  
 Det er frivilligt at blive testet, og medarbejderes sundhedsoplysninger må ikke videregives eller 

oplyses til borgere.  
 Alle gældende retningslinjer overholdes i ældreplejen, og antallet af smittede blandt ansatte har 

generelt været lave. 
 

3. Meddelelser fra forvaltningen 
 Tårnby har fået tildelt 100 tider til vaccination, som blev afviklet 15. -16. februar 
 2.vaccinationsrunde er afviklet på plejehjemmene  
 Ipads er ved at være klar. Der sendes besked når de kan hentes på rådhuset 
 Udbud om indkøb vundet af Intervare. Egebjerg fortsætter som leverandør på samme vilkår som 

Intervare 
 

4. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring 
 Der orienteres om høringsproces  
 Handicapteam har sendt sag i høring til Seniorrådet om ændringer af BPA-vilkår 
 Socialcenter har sendt sag i høring om genbrugshjælpemidler 
 Spørgeskemaundersøgelse ifm. ældrestrategi er sendt til Seniorrådet  - Ældre Sagen sætter link til 

undersøgelsen i Tårnby Bladet 
 

5. Plejeboliggarantien 
 I januar blev 11 tilbudt bolig, og for alle gjaldt at garantiperioden blev overholdt 

 
6. Skema om ældrestrategien 

 Drøftet under punkt 5 
 

7. Kommunikation med borgerne 
 Seniorråd ønsker at være mere synlige 
 Vedr. overvejelser om annoncering er prisen for ½-side i Tårnby Bladet 3.000 kr.  
 Seniorrådets budget 2021: kr.25.124 
 Regnskab 2020: 27.107 – udgifter til diæter, transport til arrangementer, deltagelse i arrangementer 
 Seniorrådet kan oprette profil på Facebook, men den kan kun benyttes til envejskommunikation 
 Seniorrådets medlemmers mailadresser lægges på hjemmesiden 
 Annoncering undersøges 

 
8. Principielle forhold på plejehjem 

 Behandling af enkeltsager drøftes  
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9. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 Punktet drøftes  

 
10. Opfølgning på spørgsmål til forvaltningen 

 Vedr. tv-pakker: beboerne på plejehjem vælger selv tv-pakke, hvorfor der er udsving i priser 
 

11. Kommende møder  
 Nærmere planlægning afventer mulighed for fysisk fremmøde 

 
12. Eventuelt 

 Ingen punkter 


