TÅRNBY KOMMUNE

DAGSORDEN

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 16.02.2016

MØDESTED:

Tårnby Rådhus

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 15/32444

DELTAGERE:

Hanne Bager, Winnie Hansen, Gert Clevin, Kurt Wriedt, Jan
Jakobsen, Kim Madsen, Freddy Lillelund, Mariam Hassan, Tina
Jaqué (ref.)

AFBUD:

Knud Madsen

MØDENR.:

1. Besøg af Udvalgsformand Jan Jakobsen kl. 13 – 13.30
 Jan Jakobsen fortalte om den offentlige trafik i Tårnby Kommune.
 Der var afsat 19,4 mill. i budgettet til gamle og nye busruter. Movia meddelte efterfølgende
Tårnby Kommune, at beløbet ville være på 22,4 mill. På baggrund af merprisen på 3 mill.
valgte man derfor at ændre på buslinje 34 og 36 baseret på blandt andet ved at se på
buslinjer sammenholdt med metrokørsel. Status quo: Bus 5A kører stadig til lufthavnen.
 Til marts vil der igen blive set på busbestilling. I den forbindelse gjorde Seniorrådet
opmærksom på, at indtænke borgere som har behov for at komme til og fra
Sundhedscentret.
 Seniorrådet ønsker bedre dialog mellem Movia og Tårnby Kommune.
 Seniorrådet påpegede, at oplysninger om bustider ved stoppesteder er mangelfulde.
 Gert Clevin oplyste, at Seniorrådet er utilfredse med ikke at være blevet hørt i sagen og
påpegede, at det er et lovkrav, at Seniorrådet høres i både åbne og lukkede sager samt at
Ældrecentret på ny skal informere alle forvaltninger om, at de er høringsberettigede. Jan
Jakobsen beklagede, at Seniorrådet ikke er blevet hørt i sagen om ændring af buslinjer og
vil informere sine udvalg, at Seniorrådet er høringsberettigede. Seniorrådet tog det til
efterretning.
 Jan Jakobsen oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget gerne tager imod forslag fra seniorrådet.
2. Værdighedspolitikken v/Kim Madsen og Freddy Lillelund kl. 13.30 – 14.00
 Kim Madsen fortalte om finanslovsaftalen og om loven om værdighedspolitik og – pulje, som
ikke er vedtaget endnu.
 I aftalen er der afsat 1 mia. til ældre/folkepensionister.
 Aftalen vil gælde for 4 år.
 I 2018 forhandles ny politik.
 Redegørelsen for 2017, 2018 og 2019 skal indsendes til ministeriet
 Omprioriteringsbidraget vil være på ca. 23 mill. i 2017, alt afhængigt af forhandlingerne.
 Materialet om værdighedspolitikken er sendt til Sundheds- og Omsorgsudvalget, som
behandler det d. 18.3.2016. Endelig beslutning om værdighedspolitikken vil ske på
kommunalbestyrelsesmødet i slut april. Det er et kompleks materiale og derfor sendt til
høring i Seniorrådet i god tid.
 Gert Clevin ser udkastet til værdighedspolitikken som et forslag til en ældrepolitik i Tårnby
Kommune. Dette er han meget positiv overfor.
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Gert Clevin spurgte til hvilke forslag i politikken, som er nye. Svaret er, at det er alle
punkterne, da ingen af dem er med i budget 2016.
Seniorrådet gjorde opmærksom på, at de mener, der ikke er initiativer for de raske ældre.
Forvaltningen er ikke enig heri og påpeger, at Seniorrådet er meget velkomne til at stille
forslag herom.
Seniorrådet tilkendegav, at de ikke finder det acceptabelt at inddrage frivillige i
værdighedspolitikken.

3. Godkendelse af dagsorden af d. 16. februar 2016
 Godkendt.
4. Godkendelse af referat af d. 12. januar 2016
 Seniorrådet gjorde opmærksom på, at de har bedt om at blive inddraget i processer
vedrørende ældre- og værdighedspolitikker.
 Ved besøg af en visitator ønsker Seniorrådet at høre om visitation, krav, besøg og lignende
områder, som en visitator varetager.
 Referat blev herefter godkendt.
5. Meddelelser fra formanden
 Møde i kontaktudvalget med Ældresagen: Der afholdes møder med henblik på sparring og
erfaringsudveksling hvert kvartal. I forbindelse med mødet blev der oplyst, at Ældresagen vil
fremsende en skrivelse til Ældrecentret.
 Hanne Bager informerede om, der er kommet ny formand for kontaktudvalget.
 Regionsældrerådet: Der deltog tre oplægsholdere, hvor emnerne omhandlede ”finde vej på
hospitaler”, ”oplæsning på mobil” og ”handicapvenlige ruter”. Derudover blev der talt om
”grøn transport”, hvor der er afsat 5 mill. til miljøvenlige busser. Hanne vil forsøge at
fremfinde materialet herom og videresende det til Jan Jakobsen.
 Regionsældrerådet har vedtaget, at kommuner skal betale et årligt kontingent på kr. 500,samt at overbelægninger på hospitalerne skal være fjernet i 2016.
 Satspulje: Der er kommet en satspulje på 100 mia. kr. Der er afsat beløb til to store områder:
demenshandleplan og 100 mio. til læge på plejehjem.
6. Meddelelser fra medlemmerne
 Intet nyt.
7. Meddelelser fra forvaltningen
 Henvendelse fra Ældresagen: Denne er besvaret af Ældrecentret. Freddy Lillelund
anbefalede, at ved større forespørgsler fra andre organisationer, kan de inviteres med til
seniorrådsmøder.
8. Plejeboliggarantien
 Det gennemsnitlige antal dage borgere har ventet på plejebolig var i januar på 30 dage.
Plejeboliggarantien er 75 dage. 6 borgere er flyttet på plejehjem. I en ansøgning er
plejeboliggarantien ikke overholdt.
9. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Høring om renovering af hovedbygning på Plejehjemmet Irlandsvej: to forslag fra
Seniorrådet er kommet med i forslaget.
10. Evt.
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Seniorrådsvalg 2016 skal medtages på dagsorden på næste seniorrådsmøde.
Seniorrådets folder: Hanne kontakter Christian i kommunalbestyrelsens sekretariat for
nærmere aftale om layout til folderen. Tina fremsender Christians telefonnummer til Hanne.
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