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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 
 

MØDE I: Seniorrådet DATO: 20.08.2020 

MØDESTED: Tårnby Rådhus, lokale 214 KLOKKEN: 13.00 

EMNE: Seniorrådsmøde SAGSNR.: 19/31467 

DELTAGERE: 
Jørgen Maibom, Kurt Wriedt, Johnny Fredelund, Mette 
Jakobsen, Elisabeth Jessen (ref.)  

 

AFBUD: Lone Pintos, Ole Wendt ikke fremmødt  

MØDENR.: 5  

   
 

Referat af Seniorrådsmøde 20.08.2020 

1. Meddelelser fra formanden 
 Datoer for influenza vaccinationer er modtaget – fem datoer fastlagt for seniorrådet i perioden d. 7-

14 oktober.  
 Årsmøde for Ældre sagen – Kurt Wriedt deltog 
 Information om Danske Ældreråd modtaget  
 Regionsældrerådsmøde lå samme tidspunkt som Seniorrådsmøde, der er derfor meddelt afbud 

 
2. Meddelelser fra medlemmerne 

 Kurt har modtaget en henvendelse fra borger, som havde oplevet udfordringer med at blive hentet 
med trappemaskine. Johnny Fredelund undersøger hvilke krav der er ifm brug af trappemaskiner 

 
3. Meddelelser fra forvaltningen 

 Status på corona-situationen: 
 Medarbejdere har overholdt retningslinjer konsekvent, hvilket har holdt sygdomstallet 

nede både blandt personale og beboere 
 Plejehjemmene har været udfordret af de skrappe retningslinjer, som blev udfordret af 

pårørende 
 Beboerne har trives fint under lukningen. Personalet har haft særligt fokus på aktiviteter 

og nærvær under nedlukningen  
 Der er nu normalt serviceniveau. Dog er daghjemmet udfordret af 1-meters afstand 

reglen, men der bliver nu trappet op for antallet af brugere 
 Pensionisthuse har nu også åbnet for hovedparten af aktiviteter. Dog stadig begrænset 

antalsmæssigt af retningslinjer om afstand og rengøring 
 I åbningen har fokus på pensionisthusene været at tage fat i de mest udsatte og 

ensomme borgere 
 Der er sat fokus på takt og tone på plejehjem i ledergruppe og i MED-udvalg med 

planlagte kurser for medarbejdere 
 Ældrestrategi præsenteres for politikere i slutningen af august.  

 Strategien består af syv spor: Det nære sundhedsvæsen, demografi, økonomi, 
velfærdsteknologi, frivillighed, bolig, rekruttering og fastholdelse 

 For at belyse de syv spor har der været udført fokusgruppeinterview og 
spørgeskemaundersøgelse  

 Materialet vil blive sendt til seniorrådets medlemmer 
 

4. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring 
 Evaluering af Bruger Pårørende Råd i høring 
 Budget 2021 i høring (ØP) 
 Kørsel sendes i høring efterår 2020 - input ønskes 
 Indkøbsordning for visiterede borger sendes i høring efterår 2020 – input ønskes 
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5. Plejeboliggarantien 
 Data fremsendes efter mødet 

 
6. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 

 Der foreligger endnu ingen dagsorden 
 

7. Temadage i Dansk Ældreråd 
 Der er modtaget invitation til temadage om Ældrerådsvalg fra Danske Ældreråd  

 
8. Opfølgning på spørgsmål til forvaltningen 

 I forbindelse med at alle udbetalinger af folkepension blev flyttet til Udbetaling Danmark i 2013, har 
Socialcentret ikke sendt ansøgninger ud vedr. røgalarmer til borgere, når de er berettiget til 
folkepension. Nogle få har henvendt sig, og de har fået udleveret ansøgning og fået opsat 
røgalarm. Til orientering har Socialcentret aldrig fået mange henvendelser, da ansøgningerne blev 
udsendt. Dette skyldes formentligt at de fleste boligselskaber sætter røgalarmer op i lejlighederne. 

 Socialcentret sender ikke ansøgningen ud med tilbagevirkende kraft, men borgere som ikke har 
modtaget tilbuddet kan rette henvendelse til Pensionsteam og få udleveret et ansøgningsskema.  

 ÆC undersøger om der er røgalarmer på boligerne på plejehjemmene, og hvis ikke hvad planerne 
er 

 ÆC undersøger status på budgetønsker 
 

9. Kommende møder  
 Borgerrådgiveren skal inviteres til nyt møde oktober eller november 
 Ny dato for rundvisning på daghjemmet Blåklokkevej findes sammen med daghjemmet 
 Ny dato til rundvisning på Tagenshus findes sammen med plejehjemmet 

 
10. Eventuelt 

 Seniorrådsvalg drøftes 


