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1. Godkendelse af dagsorden af d. 18. februar 2014
- Overskrift skal ændres fra jan. til feb. Dagsorden af 18. januar 2014 blev
herefter godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 14. januar 2014
Jf. punkt 7 forklarede Per Fruerled, at husstandsomdeling af husavisen på
plejehjemmene ikke gøres længere på baggrund af politisk beslutning
vedrørende budget 2014. Spørgsmålet vedrørende udlevering af medicinliste
undersøges stadig.
Referat af d. 14. januar 2014 blev herefter godkendt.
3. Udvalgsformand Camilla Schwalbe
Udvalgsformand Camilla Schwalbe blev budt velkommen og fortalte kort om
sig selv samt sine visioner. Et bærende princip er dialog og inddragelse af
borgere. I den sammenhæng fortalte Camilla Schwalbe, at hun altid kan
kontaktes vedrørende spørgsmål via mail eller på mobil. Camilla Schwalbe
udsender mail med disse oplysninger til Seniorrådet.
Der blev spurgt til muligheden for at udarbejde en ældrepolitik i kommunen.
Camilla Schwalbe gav udtryk for, at ældrepolitikken som udgangspunkt
beskrives i forbindelse med budgetterne. Hvorvidt der er behov for at sætte
yderligere pejlemærker for ældreområdet, kan tages op på et andet møde.
Knud Madsen forespurgte samtidig til en evt. oversigt på alle afdelingslederes
telefonnumre. Dette følges der op på i Ældrecentret.
4. Ældremilliarden
Udvalgsformand Camilla Schwalbe fortalte om grundlaget for beslutningerne i
udkastet til endeligt projektkatalog til udmøntning af pulje til løft af
ældreområdet.
Projektkataloget er inddelt i 3 områder:
-

Rehabilitering og genoptræning med fokus på at borgerne kan være
længst mulig i eget liv.

-

Bedre praktisk hjælp og personlig pleje med fokus på styrket
sammenhæng og højere kvalitet.

-

Bedre forhold for de svageste ældre med særligt fokus på demente.

Der blev spurgt, om samtlige forslag i projektkataloget ikke vil blive oprettet,
hvis de 7,9 mio. kr. ikke var blevet udmøntet. Svaret hertil var, at umiddelbart
ville forslagene ikke være mulige at oprette.
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Seniorrådet ønsker vedtægt godkendt samt udgift til print af materialer til
Seniorråd i eget hjem dækket. Camilla Schwalbe vil undersøge nærmere
herom.
5. Prisstigninger – tøjvask og indkøbsordning
Per Fruerled oplyste, at prisstigning for tøjvask samt betaling for
indkøbsordning er en politisk beslutning i budget 2014. Seniorrådet
pointerede, at de gerne ville have haft information om prisstigning samt
betaling for ydelserne før udmeldelse til borgerne i Tårnby Kommune.
Samtidig blev der stillet spørgsmål til prisstigningen af øl/vand på
pensionisthusene. Priserne er gældende for alle Tårnby Kommunes
pensionisthuse, da priserne skal være ens for samtlige pensionisthuse.
Fremover ønsker Seniorrådet, at være en del af sådanne processer.
6. Udbetaling Danmark v/Flemming Larsen
Flemming Larsen fortalte, at umiddelbart går det godt. De ikke-stærke edbborgere er Socialcentret opmærksomme på, og vejleder dem, så godt som det
er muligt. På boligydelsesområdet er der nogle problemer, som Socialcentret
forsøger at løse, derudover er der lange sagsbehandlingstider hos Udbetaling
Danmark. Det er bemærket, at der henvises oftere til Tårnby Kommune efter
overdragelse af udbetalinger til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har
udmeldt en handlingsplan, og der er stadig løbende opfølgningsmøder med
dem.
7. Meddelelser fra formanden
Knud Madsen fortalte at alle stederne, hvor influenzavaccination skal foregå,
er blevet orienteret om tider osv. Derudover oplyste han, at seniorrådsmødet
d. 14.10.14 er rykket til d. 15.10.14. Tina Jaqué har udsendt mail herom.
Teknisk Forvaltning har besvaret Seniorrådets klage vedrørende
uhensigtsmæssig placering af skurvogne på p-pladsen bag Foreningshuset
Postkassen. Seniorrådet er ikke blevet hørt, da man ikke har inddraget hele ppladsen. På baggrund heraf vil Seniorrådet anmode Teknisk Forvaltning om
midlertidig ophævelse af 1 times parkering på Amager Landevej foran
matriklen, da de resterende p-pladser optages af håndværkerne.
Movia har inviteret Seniorrådet til at arrangere et møde om løsning på
borgeres forhold til elektronisk rejsekort. Seniorrådet sender svar til
Borgmester Henrik Zimino og Movia herom.
Foldere:
Bordinghus
Pilehaven
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8. Meddelelser fra forvaltningen
Der har været stor fokus på ældremilliarden samt udbud på
hjemmeplejeområdet. Afgørelsen vedr. ældremilliarden vil være start marts
2014, og Seniorrådet vil blive orienteret herom. I løbet af 2014/15 vil der
komme en række udbud.
Forberedelserne til budget 2015 er i gang. Forvaltningschef Kim Madsen har
tidligere præsenteret indholdet i budgettet. Dette ønsker Seniorrådet kan lade
sig gøre igen, da det er meget svært at gennemskue budgetterne. Per
Fruerled følger op på dette.
9. Meddelelser fra medlemmerne
Hanne Bager forventer et positivt resultat af møderne vedr.
forebyggelsespakkerne.
Kurt Wriedt spurgte til, hvor ofte kvalitetsstandarderne skal revideres.
Kvalitetsstandarderne skal revideres en gang om året, og allerede nu kan det
oplyses at ydelsen tøjvask i eget hjem forventes at udgå, da der findes
tøjvaskeordning gennem en privat leverandør. Kvalitetsstandarderne sendes i
høring.
10. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
Intet nyt
11. Sager i høring
Se punkt 9
12. orientering om politiske beslutninger
Intet nyt
13. Evt.
D. 19. marts 2014 er der Seniortræf i Ishøj Kommune.
Per Fruerled er desværre forhindret i at deltage i seniorrådsmøde i april.
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