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1. Godkendelse af dagsorden af d. 12. august 2014
Dagsorden af d. 12. august 2014 blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 10. juni 2014
Referat af d. 10. juni 2014 blev godkendt.
3. Ældremilliarden
Per fortalte, at projekterne som følge af ældremilliarden, er begyndt. Fx
visiteres der hovedrengøring for borgere, der i forvejen har varig
rengøringshjælp.
Der blev spurgt ind til, om man eventuelt kunne give nye visiterede borger, af
varig hjælp, en hovedrengøring som det første, før man begynder på de
planlagte rengøringsbesøg.
Til år 2015 kan Tårnby Kommune igen søge om midler. Beslutningen er, at de
igangværende nye projekter skal bibeholdes. Dog er der udmeldt 168.000 kr.
mindre en forventet. Beløbet findes ved mindreforbrug på løn og får således
ikke betydning for aktivitetsniveauet.
4. Meddelelser fra formanden
Der er blevet ansat en frivillighedskoordinator.
Der er modtaget en folder: ’’Velkommen til Travbanehuset’’.
Der er modtaget en bog: ’’Værd at vide 2014’’.
Der er modtaget en mail fra en borger, ang. indkøbsstop i Tårnby Kommune,
som gør, at der ikke er mulighed for indkøb af hobbymaterialer til
daghjemmene. Ældrecentret følger op på sagen.
Teknisk forvaltning ombygger Amager Landevej. Teknisk forvaltning indkalder
til et åbent møde d. 20.08.14 vedr. ombygningen.
Seniorrådet ønsker et udvidet Ipadkursus og en Ipadhåndbog. Ældrecentret
undersøger dette.
5. Meddelelser fra forvaltningen
Der arbejdes på en ældreplan, til at forbedre de fremadrettede
budgetudfordringer. Der er nedsat 3 arbejdsgrupper og en styregruppe: 1. Mål
og Visioner, 2. Styringsredskab og 3. Beregninger samt styregruppen.
Per vil invitere Seniorrådet til et møde, når der er kommet ’’mere kød’’ på
Ældreplanen.
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Ældreplanen skal være færdig januar 2015 og skal op til politisk udvalg i
februar 2015.

6. Meddelelser fra medlemmerne
Der blev spurgt ind til, om hjemmehjælperne fra Clara Service synligt skal
bærer ID kort, og det kan oplyses, at det skal og gør de.
Der blev også spurgt ind til, om det er et krav, at hjemmehjælperne fra Clara
Service skal bære uniformer med Clara Service logoet på.
Der blev spurgt ind til, om havehjælp stadig eksisterer. Det kan oplyses, at det
gør det - det er afdelingen Materialegården, der sidder med dette område.
Seniorrådet vil invitere Borgmesteren med til et møde inden den årlige
julefrokost.
7. Nyt fra plejehjemmene/hjemmeplejen
Avisen Tårnbybladet har trykt en fotoserie fra plejehjemmet Ugandavej med
interviewudtalelser fra 3 beboere.
Stillingen som hjemmeplejeleder er slået op.
Der er blevet ansat 2 nye teamledere i hjemmeplejen.
Køkkenprojektet på plejehjemmene vedr. køleproduceret mad er startet.
Projektet skal træde i kraft d. 01.08.15.
8. Sager i høring
Budget 2015 udkommer fredag d. 15.07.14. Høringsfristen er d. 02.09.14 kl.
12.00.
Seniorrådet vil modtage et eksemplar hver. Seniorrådet er indkaldt til et møde
inden høringsfristen – mødet er d. 21.08.14 kl. 10-12. Seniorrådet kan komme
med kommentarer senest d. 01.09.14, så disse kan komme med inden
høringsfristen.
9. Orientering om politiske beslutninger
Sundheds- og Omsorgsudvalget har tiltrådt en indstilling om indgåelse af
aftale med Røde Kors hovedstaden om vågetjeneste på plejehjemmene.
Samarbejdet indledes forsøgsvis på plejehjemmet Irlandsvej.
10. Evt.
Intet nyt.
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