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1. Godkendelse af dagsorden af d. 8. april 2014
Under punkter til dagsorden vil der fremover være kortere uddybende
kommentarer, om hvad punkterne omhandler. Dagsorden af d. 8. april 2014
blev herefter godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 11. marts 2014
I referatet under punkt 2 skal det ændres til, at referater sendes til orientering
hos formanden af seniorrådet.
Under punkt 6 ønskes det pointeret, at det er husavisen på plejehjemmene,
som nævnes. Derudover ønsker Seniorrådet at vide, hvem som undersøger,
hvor i budgettet der er skrevet om betaling for kopi af husavisen.
Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at det ikke er forretningsorden for
Seniorrådet, men Vedtægt for Seniorrådet, der kommer op på næste
kommunalbestyrelsesmøde.
Under punkt 8 skal det oplyses, at Seniorrådet minder Johnny Sell om, at alle
medlemmer i Seniorrådet får budgettet i papirudgave..
Den ønskede telefonliste på samtlige afdelingsledere på Rådhuset vil ikke
blive lavet, grundet den administrative opgave i løbende opdatering af listen
samt at der skal være samme indgang ved opringning til Rådhuset for alle,
også Seniorrådet. At der ikke udleveres en telefonliste på samtlige
afdelingsledere på Rådhuset, tages til efterretning af Seniorrådet.
Plejehjemmene orienteres om udlevering af medicinliste.
Referat af d. 11. marts 2014 blev herefter godkendt.
3. Vedtægt
Vedtægt blev godkendt af Seniorrådet med bemærkning om, at dato på
Vedtægt ændres.
4. Seniorrådets forhold til pressen
Der blev spurgt til, hvordan Seniorrådet orienterer borgere om løbende tiltag,
ændringer osv. Emnet blev diskuteret og det blev bl.a. foreslået, at tage
kontakt til lokalaviserne med henblik på at få en fast spalteplads. Emnet
drøftes videre i Seniorrådet.
5. Pensionistsvømning
Seniorrådet er blevet stillet spørgsmål om, hvorfor Seniorrådet har godkendt
prisreguleringen på pensionistsvømning. Seniorrådet er ikke blevet hørt om
dette og derved ej heller godkendt reguleringen. Seniorrådet har orienteret
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Udvalgsformand Camilla Schwalbe om, det ikke er enig i denne regulering og
at den burde evt. være foretaget etapevis.
6. Billetter til biograf
Det kan orienteres, at der i andre kommuner ikke er procedure for at udlevere
biografbilletter til handicapledsager og ligeledes heller ikke i Tårnby
Kommune. Seniorrådet besluttede at videregive sagen til Handicaprådet.
7. Budget
Seniorrådet blev orienteret om opfølgning på budget siden sidste møde. Bl.a.
om udmelding om besparelser til udvalget, på hvilke områder, hvilke tiltænkte
tiltag kommer i udvalg osv. Ældrecentret har endnu ikke lagt nye tiltag.
Seniorrådet vil høres, når der er evt. besparelser tiltænkt.
Seniorrådmøde d. 13. maj skal flyttes til d. 7.maj hvis muligt.
.
8. Tilsynsrapporter
Der ønskes en tilbagemelding på, hvor tilsynsrapporterne kan findes på
hjemmesiden, samt om alle rapporter er lagt på hjemmesiden. Per Fruerled
undersøger nærmere om hvem og hvor tilsynsrapporterne lægges.
9. Meddelelser fra formanden
Intet nyt.
10. Meddelelser fra forvaltningen
Ipads til alle Seniorrådets medlemmer er på vej, og i samarbejde med
biblioteket, vil der blive lavet et kursus i brug af Ipads for Seniorrådet. Per
Fruerled undersøger nærmere om en IT-forbindelse hertil.
Der orienteres om status på implementering af projekter fra Ældrepuljen. Pr.
1.5.14 er der ansat en visitator til fremrykket indsats for 1. gangsbesøg.
Hjemmeplejen samt plejehjemmene har også fokus på deres projekter.
11. Meddelelser fra medlemmerne
Ved Vestegnstræf blev det fortalt, at der var nye tiltag på hjemmeplejeområdet
i Ishøj bl.a. ved ansættelse af en antropolog.
Derudover var man ude at se på et seniorværksted, hvor borgere kan komme
hele dagen og lave hobbyarbejde. Der var flere former for medlemskab.
Seniorrådet ønsker, at der også forefindes et seniorværksted i Tårnby
Kommune.
Gert Clevin oplyser, at han skal mødes med plejehjemsleder Karin Stadsgaard
d. 30.4.14.
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12. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
Plejeboliggarantien er p.t. under pres, hvilket bl.a. skyldes mindre rotation på
plejehjemspladserne.
Hjemmeplejen arbejder på, at borgere får mulighed for at have en fast
kontaktperson.
13. Sager i høring
Ingen sager i høring
14. Orientering om politiske beslutninger
- Der har været følgende sager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i
marts:
- Udvikling af antallet af visiterede timer til hjemmehjælp.
- Konsekvenser af kontrakt med ny privat leverandør
- Kvalitetsstandarder – Høringssvar fra Seniorrådet og orientering om
manglende elektronisk advisering til Seniorrådet.
15. Evt.
Intet nyt.
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