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1.

Referat, Seniorrådsmøde d. 10. juni 2014

J.nr.:

Sagsid: 14/15642 Initialer: HMJ.AS

1. Godkendelse af dagsorden af d. 10. juni 2014
Dagsorden af d. 10. juni 2014 blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 7. maj 2014
Referat af d. 7. maj 2014 blev godkendt.
3. Invitation af Jesper Rasmussen.
Hjemmeplejens leder Jesper Rasmussen blev inviteret af Seniorrådet til
dagens møde for, at tale om hjemmeplejen. Han fortale bl.a. om etableringen
af tablets til alle assistenter, hjælpere osv. i hjemmeplejen.
4. Budget
Der er nedsat en styregruppe og nogle arbejdsgrupper, som skal arbejde på
en ældreplan med henblik på indarbejdelse i budget 2016. Ældreplanen skal
både give forslag til organisering og faglige tiltag på ældreområdet, som kan
skabe budgetbalance på lang sigt. Planen er, at den nye ældreplan er færdig
til januar 2016.
Per oplyser, at der fortsat er svære budgetudfordringer i 2014. Der er
ekstraudgifter ift. hjemmeplejen og indlæggelser/genindlæggelser. Det skyldes
dels, at der er kommet flere borgere, men også at de nuværende visiterede
borgere har fået flere visiterede ydelser.
Per fortæller, at man har stillet forslag til om at fremrykke renoveringen af Bfløjen på plejehjemmet Irlandsvej. Samtidig er der stillet forslag til budget 2015
om at opstille en skurvogn til aktiviteter i pensionisthuset Pilehaven.
5. Ældrepolitikken
Seniorrådet fortæller, at de vil arbejde på en helt ny ældrepolitik.
Ældrepolitikken vil ikke være skrevet fuldkommen, men blot med overordnede
pejlemærker. Bagefter vil Seniorrådet have kommunalbestyrelsen ind over
ældrepolitikken.

6. Forretningsorden
Forretningsordenen vedtaget med ændringerne fra sidste møde.
7. Meddelelser fra formanden
Der er modtaget årsrapport fra Ældresagen.
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Seniorrådene er blevet nomineret til en international pris.
Bladet ’’Lægemidler i Danmark 2013’’ er modtaget.
Seniorrådet har fået en g-mail konto tilknyttet deres Ipads, som vil være oplyst
på Tårnby Kommunes hjemmeside.
8. Meddelelser fra forvaltningen
Det oplyses, at tilsynsrapporterne har været til politisk behandling og nu ligges
på hjemmesiden.
9. Meddelelser fra medlemmerne
Winnie Hansen har været på besøg hos plejehjemsleder Charlotte Hertz på
plejehjem Tagenshus. Winnie synes, at det alt i alt var et godt møde.
10. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
11. Sager i høring
Ingen sager i høring.
12. Orientering om politiske beslutninger
Intet nyt.
13. Evt.
Intet nyt.
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