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Referat, Ældrerådsmøde 21. august 2019
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat
Sagsnr. 3
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Birgit en sang.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat, kørselssedler og diætsedler blev underskrevet.

Sagsnr. 4
Opfølgning fra sidste møde
Sagsbeskrivelse Opfølgning på beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.
Til referat

Udredning om nattevagtsdækning:
Opfølgning på de anbefalinger der er givet.

Ældrerådet følger op på, hvordan anbefalingerne bliver
behandlet i forvaltningen.

Sagsnr. 5

Tema: Visitationsområdet – besøg af Anni Dahl Rasmussen
Sagsbeskrivelse Ældrerådet fik besøg af lederen i visitationen, der gav et
indblik i Favrskov Kommunes praksis med visitering.
Til referat

Følgende blev bl.a. drøftet:







Hvordan arbejder visitationen?
Hvordan bruges kvalitetsstandarder?
Hvordan bruges kvalitetsstandarder i forhold til
”sund fornuft”?
Hvordan er visitationen organiseret?
Hvor er de væsentligste udfordringer nu og fremover?
Hvordan tænkes Ældrerådet at kunne spille ind i
forhold til visitationens opgaver?
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Ældrerådet overvejer hvor, der kan indsamles mere inspiration om velfærdsteknologiske løsninger.

Sagsnr. 6
Besøg af Henriette Halgaard Rasmussen
Sagsbeskrivelse Ældrerådet fik besøg af Favrskov Kommunes nye ældrechef.
Til referat

Henriette kommer med en baggrund fra Århus Kommune og startede i Favrskov Kommune i 2014 som sekretariatschef i forvaltningen Job & Økonomi.
Henriette er konstitueret i stillingen som ældrechef indtil
1. januar 2020.

Sagsnr. 7
Besøg af direktør Kate Bøgh
Sagsbeskrivelse Kate orienterede om status på byggeriet af det nye plejecenter i Dommerparken.
Til referat

Færdiggørelsen af byggeriet går efter planen.
Den endelige dato for indflytning er endnu ikke fastsat.
Det afhænger af igangværende test af bygningen.
Beboerne flyttes en etagegang ad gangen, så ikke alle
beboere flyttes på én gang.
Indvielsen af plejecentret bliver sandsynligvis først i
2020.
Der er indsat ekstra personale og pedelmedarbejdere i
forbindelse med indflytningen.

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse

Til referat

Høringssvar
- Brugertilfredsundersøgelsen
Høringsfrist: 21. august 2019.
- Tilsyn på Voldumcentret og Plejecenter Skaghøj
Høringsfrist: 20. august 2019.
Tilsynet på Skaghøj er gået fint til trods for, at beboerne
står over for en flytning til det nye plejecenter i Dommerparken.

Ældrerådet ønsker, at interviewmodellen fortsættes ifht.
processen for brugertilfredsundersøgelsen.
Ældrerådets høringssvar kan findes på Ældrerådets hjemmeside efter behandling på Byrådsmøde.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 12
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Tilmelding til temadag 9. oktober i Viborg.
Annegrete, Birgit og Ejgil tilmeldes.

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena.
- Nyt plejecenter i Dommerparken – Erik.
- Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering hvert kvartal. Bilag udsendes med bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.
Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum – Lena
Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Nyt fra formanden
- Danske Ældreråds nyhedsbrev.
Bringer en artikel om nattevagtsdækningen.

Til orientering
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse
Til referat
Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

-

Udsendelse af nyhedsbrev i juni.
Der er pt. 45 personer herunder 15 grupper, der
modtager nyhedsbrevet.

-

Erik har været i dialog med en borger om besparelser på ældreområdet. Borgeren har fået et
svar.

-

Midttrafiks praksis med kontantbetaling.
Ældrerådet har oprindeligt taget sagen op for et
års tid siden. Handicaprådet ønsker at få bragt
sagen til Forbrugerombudsmanden. Ældrerådet
indstiller, at der sammen med Handicaprådet,
sker en henvendelse til Forbrugerombudsmanden. Der gøres opmærksom på den manglende
mulighed hos Midttrafik, for at betale kontant og
få byttepenge retur, når kunden ikke har aftalt beløb. Det opleves som forskelsbehandling og
diskriminerende. Der søges pressedækning på
sagen, når den er afsendt til Forbrugerombudsmanden.

Månedens gode historie fra ældreplejen i Favrskov
Kommune
Samme ældrerådsmedlem som foreslår dagens sang finder dagens guldæble.
Der blev delt historier.

Eventuelt
Ældrerådsmødet i september afholdes på plejecenter
Møllegården.

