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1. Godkendelse af dagsorden af d. 14. april 2015
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat af d. 10. marts 2015
Referat godkendt.
3. Deltagelse af Borgmester Henrik Zimino på seniorrådsmøde 14.04.15.

Borgmester Henrik Zimino og Seniorrådet har en dialog på baggrund af Seniorrådets fremsendte
spørgsmål til borgmesteren.





Borgmesteren kommer med forslag til Seniorrådet om, at have nogle meninger om en sag,
inden det kommer til høring. Derved vil de have nogle grundholdninger og principper.
Seniorrådet udtrykker utilfredshed over, at de ikke bliver hørt i de høringssager, de skal
høres i.
Borgmester Henrik Zimino lover, at gå videre med det til forvaltningerne.
Seniorrådet viser sig uforstående overfor, hvorfor Tårnby Kommune ikke bruger penge på
de ældre, hvis der er overskud i kommunekassen. Hertil forklarer Borgmester Henrik
Zimino, at kommunen er låst i skatteprocent. Når serviceloftet rammes, kan der ikke bruges
flere penge. Det vil sige, at der er et loft på servicebeløbene.



Seniorrådet søger en Ældrepolitik. Borgmester Henrik Zimino forklarer, at forudsætningerne
på dette område vil ændre sig hele tiden, derfor kan der læses en ældrepolitik i budgettet.
Borgmesteren uddyber, at budgettet er bindende og retningsvisende og derfor kan der
arbejdes ud fra dette.



Seniorrådet nævner, at de søger fokus på værdigrundlag angående personalets adfærd.
Hertil svarer Borgmester Henrik Zimino, at der er fokus på dette og der er udarbejdet
værdigrundlag i personalepolitikken, som alle medarbejdere skal arbejde ud fra.
Kim Madsen sender værdigrundlaget til Seniorrådet.
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Seniorrådet problematiserer åbningstiderne af pensionisthusene i juni måned.
Borgmesteren foreslår, at Seniorrådet fremsender forslag med ændringer af åbningstider.
Seniorrådet skal dog tjekke op med bagland, om dette ønske er gennemgående.

4. Meddelelser fra formanden




Hanne og Knud har været i Hillerød og fået fremlagt hospitals- og psykiatriplan.
Seniorrådet har meldt afbud til Vestegnstræf.
Seniorrådet har haft kontaktudvalgsmøde med Ældresagen Tårnby, hvor sagerne
drøftes mellem parterne.

5. Meddelelser fra medlemmerne



Kurt har skrevet til Movia angående Linje 5. Movia har svaret, at de påtænker, at linjen
skal køre til Herlev.
Winnie vil godt have haft undersøgt røgalarmer på plejehjemmene.

6. Meddelelser fra forvaltningen






Kim Madsen fortæller om konstituering af Freddy Lillelund som leder i Ældrecentret.
Kim forklarer, at det vil være sådan, indtil kommunalbestyrelsen finder ud af, hvad
ældreplanen skal ende med.
Freddy Lillelund vil sætte mere fokus på hjemmeplejen, på deres værdier og
sygefravær. Forvaltningen arbejder på at få hverdagsrehabilitering til at være en del af
hjemmeplejen.
Der er opmærksomhed på, at der inden for de næste 2-3 år bliver behov for flere
boliger. Det er under overvejelse, hvilke boligtyper der vil blive tale om. Freddy
opfordrer Seniorrådet til at komme med ideer og erfaringer til næste møde.

7. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
Seniorrådet vil have undersøgt hvilke røgalarmer, der findes på plejehjemmene.
Forvaltningen undersøger, hvilke røgalarmer der findes på plejehjemmene.
8. Sager i høring
Seniorrådet er informeret om, at der ligger sag til høring i Høringsportalen. Seniorrådet
overvejer, om de skal skrive et høringssvar til sagen omkring gadelygter.
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9. Orientering om politiske beslutninger
Freddy Lillelund fortæller kort om puljen til de svageste ældre, der kaldes til
klippekortsmodellen. Seniorrådet vil gerne vide, hvilke kriterier der findes, for at kunne gøre
brug af denne metode. Freddy undersøger dette og giver en redegørelse ved næste møde.
10. Evt.
Hjemmeplejeleder Jesper Rasmussen inviteres til næste møde til temadrøftelse af
hjemmeplejen.
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