Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Annegrete Løkke Nielsen, Thøger Opstrup, Ejgil Andreasen, Lena
Degn, Birthe Kalstrup, Birgit Kirkensgaard Hansen
20. marts 2019
Kl. 9.00-11.30
Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 (glasburet)

Referat, Ældrerådsmøde 20. marts 2019
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Annegrete en sang.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Postadresse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

20. marts 2019
Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk

Til referat

Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat, kørselssedler og diætsedler blev underskrevet.

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel

Sagsnr. 4
Sagsbeskrivelse

Opfølgning fra sidste møde
Opfølgning på beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.

Sagsnr.
710-2017-40931

Sagsnr. 3

Til referat

Midttrafik – læserbrev
Udredning om nattevagt

Erik orienterede om:
- at Midttrafik er kommet med modsvar på læserbrev.
- at udredning om nattevagt ikke er færdig endnu.

Sagsnr. 5
Tema for mødet – bemanding i ældreplejen
Sagsbeskrivelse Bilag: Overvejelse om normering i ældreplejen i
Favrskov Kommune.
Drøftelse af normeringer i ældreplejen.
Til referat

Der var en god drøftelse af bemandingen i ældreplejen.

Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse

Orientering fra ældrechefen
Hvordan har visiteret hjælp i hjemmeplejen udviklet sig
de seneste fem år i Favrskov Kommune på antal modtagere i aldersgruppen:

Dokument nr.
710-2019-54693
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Til referat
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Faldet i visiterede timer skyldes bl.a. faldende antal
hjemmehjælpsmodtagere, men modtagerne får flere timers hjælp.
Borgerne er ældre, når de starter med at modtage hjælp
sammenlignet med andre kommuner.
Befolkningens sundhed i Favrskov er høj.
Navnekonkurrence til det nye plejecenter i Dommerparken. Ældrerådet forslog, at plejecentret døbes Plejecenter Dommerparken, da det er navnet, som vil bruges om
stedet.

Til beslutning
Sagsnr. 7
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
 Ændring af distriktsopdeling på ældreområdet.
 Ændring af kommunalt tilsyn på ældreområdet,
så tilsyn flyttes fra ekstern til intern udførelse.



Til referat

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse

Beretning om magtanvendelse.
Høringsfrist: 21. marts 2019.

Erik orienterede om høringssvarene, og at de er sendt til
forvaltningen.

Budget 2020
Bilag: Budgettemaer 2020 fra Ældrerådet.
Konkrete input til Budget 2020.
- Forslag drøftes og prioriteres.
- Kan vi finde anbefalinger til budgettet, der omlægger til et sundere liv for ældre?

Til referat

Følgende forslag blev aftalt at beskrive til budgettet:
-

Seniorportal
Daghjemstilbud til demente til aflastning af erhvervsaktive pårørende
Udredning af normering i ældreplejen
Fremtidens ældreboliger
Hospice Favrskov
Gratis transport ved brug af akutpladser
Demensindsats – psykologhjælp

Erik laver forslag til beskrivelser til budgettet.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
-

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Temadag i Viborg – orientering ved Annegrete.

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena.
- Nyt plejecenter 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.

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Servicepakker
Bilag: Brev til beboere på plejecentre i område Vest
Bilag: Brev til beboere på plejecentre i område Nord og
Syd
Orientering til beboere på plejecentrene om en årlig takstregulering på servicepakkerne i 2019. Taksten reguleres med virkning fra 1. januar 2018. Servicepakkerne er
et frivilligt tilbud til beboere på kommunens plejecentre.

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse

Til referat

Ældrerådet tager servicepakkerne til efterretning.

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum – Lena
I det nye plejecenter i Dommerparken serveres den
varme mad om aftenen.
Der har været afholdt valg til bruger- og pårørenderåd,
på Tinghøj og der blev valgt fire repræsentanter.

Til orientering
Sagsnr. 13
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
Sagsbeskrivelse
Til referat
Til orientering

Nyt fra formanden
- Borgmesterens reception.
- Landsformandens afgang i Danske Ældreråd.
- Senioreftermiddag i Voldum.

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

Sagsnr. 15
Til referat

Eventuelt
Næste møde den 24. april afholdes på Anlægget i Ulstrup.
Ældrerådet er på facebook og antallet af følger stiger.

