HVIDOVRE ÆLDRERÅD
For alle over 60 år i Hvidovre Kommune
Formand
Flemming Cramer-Larsen
Kontor: Hvidovrevej 253 B
2650 Hvidovre

Hvidovre Kommune
Børne- og velfærdsforvaltningen
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Telefon 3649 6566
E-mail:
aeldreraadethvidovre@post .tele.dk
www.aeldreraadet.hvidovre.dk

26. august 2014

Høringssvar nr. 18/2014
Kvalitetsløft via økologi indenfor Ældre- og Handicapområdet..
Hvidovre Ældreråd har drøftet projektets indhold, og kan langt hen ad vejen gå ind for projektet, der
vil være med til at højne kvaliteten i den mad, der tilbydes kommunens ældre borgere. Vi har med
tilfredshed konstateret, at det også rummer opkvalificering af medarbejderne. Vi har dog enkelte
bemærkninger til det fremlagte materiale.
Det fremgår af samarbejdsaftalens pkt. 1. afsnit 3, at omlægningen ikke må betyde, at der serveres
mindre kød, end der gør i dag. Den politiske udmelding fra konstitueringsaftalen fremhæver bl.a. at
der skal udarbejdes/serveres traditionelle danske retter. Dette punkt er væsentligt at have med ved
gennemførelsen af projektet, idet der er mange af de ældre borgere, der foretrækker den mad, de har
været vant til i hele deres liv. Det er vigtigt for livskvaliteten, at de trives med den mad, der
serveres. Vi har også bemærket, at der i projektbeskrivelsen står, at der ved en omlægning skal være
fokus på at producere varieret velsmagende kost med mindre kød og mere grønt. Det strider direkte
mod den udmelding, der er i aftalen.
Endvidere har vi hæftet os ved, at det er besluttet, at projektet skal holdes inden for den eksisterende
økonomiske ramme. I en af de involverede institutioner har vi fået oplyst, at det vil betyde højere
priser for borgerne, hvilket ikke harmonerer med beslutningen om at holde projektet inden for den
eksisterende ramme.
Af samarbejdsaftalen fremgår det, at der ved afslutning af projektet skal udarbejdes en slutrapport,
der skal indeholde en kort redegørelse for de opnåede resultater. Vi finder det vigtigt, at borgerne
bliver hørt i denne fase, og Ældrerådet stiller sig gerne til rådighed med hjælp til denne del af
afslutningen.
Vi er frem til et spændende forløb, som vi vil følge med interesse.
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