Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Lena
Degn, Birthe Kalstrup, Annegrete Løkke Nielsen, Ejgil Andreasen, Birgit Kirkensgaard Hansen, Thøger Opstrup
20. maj 2020
Kl. 9.00-11.30
Sognehuset, Kirkegade 23, 8881 Thorsø

Referat, Ældrerådsmøde 20. maj 2020
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat
Sagsnr. 3
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat, kørselssedler og diætsedler underskrives ved
næste møde.

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

20. maj 2020
Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk
Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel

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

Sagsnr.
710-2017-40931

Til referat

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Forbrugerombudsmanden har henvendt sig vedr. Midttrafiks kontantbetaling ved flexkørsel og oplyst, at de er
ved at undersøge om der basis for at rejse en egentlig
sag.
Konference om nye boligformer afholdt af Favrskov
Kommune er udsat på ubestemt tid.

Sagsnr. 5
Sagsbeskrivelse

Til referat

Tema: Nye boligformer


Nye boligformer er også et værn mod ensomhed.



Input til færdiggørelse. Hvad er væsentlige indsatsområder Ældrerådet vil anbefale kommunen?

Det er nye former for seniorboliger, der er brug for. Derudover er borgerinddragelse vigtigt.

Dokument nr.
710-2020-158282

Oplægget sendes både til byrådsmedlemmer, forvaltningen og eksterne beslutningstagere.

Sagsnr. 6

Deltagelse af ældrechef Henriette Halgaard Rasmussen kl. 9.30 pr. telefon
Sagsbeskrivelse
 Status om brug af magtanvendelse i frikommuneforsøgene. Fra Social og Sundhedsudvalgets
sagsfremstilling på deres møde i marts:
”Ældrerådet efterlyser imidlertid den løbende orientering om brug af magtanvendelse i forbindelse med frikommuneforsøgene, som blev lovet
i sidste års beretning”. Social og Sundhed bemærker, at Ældrerådet på deres møde 15. april
2020 vil blive orienteret om magtanvendelse i
forbindelse med frikommuneforsøgene. (Punktet
udsættes til junimødet).
Til referat

Status på COVID-19 epidemien:
Ældreområdet er et område, der skal kunne fungere
uanset hvad der sker i samfundet. Distriktsledere og chefteamet på social- og sundhedsområdet mødes hver
dag på Skype og drøfter beredskab og tiltag i ældreplejen. Derudover mødes direktionen på tværs af
Favrskov Kommune dagligt.
Der er implementeret tiltag, der skal minimere smittespredning som portionsanrettet mad og nedlukning for
besøg for plejecentrene. I hjemmeplejen er der skruet
ned for ydelser som rengøring for at minimere antallet af
mennesker, der kommer i borgernes hjem. Der er dog
stadig blevet gjort rent hver tredje uge i stedet for hver
14. dag som normalt.
Der er oprettet en ressourcebank, hvor 130 hjemsendte
medarbejdere er oplært og klar til at træde ind, hvis det
faste social-og sundhedspersonale skulle blive ramt af
COVID-19.
I samarbejde med regionen er der oprettet et akutafsnit
på Skaghøj, hvor egne smittede borgere kan isoleres.
Det kan også bruges til udskrevne borgere fra regionshospitalet Randers.
Indtil d.d. har der ikke været smittede. Der er dog en beboer, der er testet positiv og han er pt. isoleret. Borgere
og medarbejdere, der har været i berøring med beboeren testes.

Der er åbnet op for besøg i telte på plejecentrene. Derudover arbejdes der på at åbne for mere rengøring i hjemmeplejen.
Henriette deltager gerne for en ny status på Ældrerådsmøde i juni måned.

Til beslutning
Sagsnr. 7
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
Der er udarbejdet høringssvar til:


Til referat

Tilsyn på Plejecenter Møllegården

Ældrerådet vil gerne rose personale og ledelse for den
daglige systematik og omsorg, som bevirker, at tilsynet
ingen bemærkninger har.
Ældrerådets høringssvar kan findes på Ældrerådets
hjemmeside efter behandling på Byrådsmøde.

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse

Offentlig trafik
På baggrund af en henvendelse fra en borger, laver Ældrerådet en henvendelse til forvaltningen om ønske af
implementering af pensionistkort til buskørsel.

Budget 2021
Ældrerådets fremsendte forslag:
-

Til referat

Analyse af normering på plejecentrene for dagaften- og weekendvagt.
Undersøgelse om borgernes ønsker til nye boformer - Seniorbofælleskaber – Tryghedsboliger ol.
Gratis transport og ophold ved brug af kortidspladser i relation til ydelser vedr. sundhedsloven.
Forskningsprojekt om nødvendig dokumentation
Opfølgning på demens udredning godkendt af byrådet 25. februar 2020.
Psykolog hjælp til pårørende til demensramte.
Fastholde økonomien og indsatser i Værdighedsmilliarden og Klippekort samt anlægsbudget til
udvidelse af plejeboliger.

Ældrerådet afventer budgetforhandlingerne.

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Til referat

Brugertilfredshed forår 2020
Brugertilfredsundersøgelsen er på grund af COVID-19
udskudt på ubestemt tid. Ældrerådets anbefalinger, når
arrangementerne sættes op på ny:
-

Til drøftelse
Sagsnr. 11
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
- Temadagen i Viborg den 3. marts.
Det var en udbytterig dag med gode oplæg.
-

Til drøftelse
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse
Til referat

Det må gerne være en blanding af formiddagsmøder/let frokost fx kl. 10.00/11.00 og eftermiddagsmøder.

Møde med Social- og Sundhedsudvalget.
Oplevelsen var, at det var et godt møde med en
god dialog mellem Ældreråd, ny direktør og udvalget.

Ældrerådsvalg 2021
- Afdækning af lokaleforhold og afstemningssteder.
Kommunalvalg og ældrerådsvalg foregik ved sidste valg i
samme lokale men adskilt.
Ældrerådet synliggøres i forbindelse med valget. Planlægningen af det påbegyndes i starten af 2021.

Til drøftelse
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil. Der implementeres forsøgsvist
plustur med transport fra mindre landsbyer til knudepunkter i større byer.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena.
- Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering én gang i kvartalet: marts, juni, september, december. Bilag udsendes med bemærkning
om kørsel og diæter er indregnet.

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 15
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 16
Sagsbeskrivelse
Til referat
Til orientering
Sagsnr. 17
Til referat

Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Solhøj – Hans & Ejgil
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum – Lena
Der har ikke været afholdt bruger- og pårørenderåd på
grund af COVID-19.

Nyt fra formanden
- Opdatering af hjemmesiden.
- Aflysning/udsættelse af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde. Der afholdes dog et kort
repræsentantskabsmøde på Vingsted.
- Idéoplæg til etisk debat. Forslag og input er velkomne.
- Oplæg til Danske Ældreråd om anbefaling af
fremmødevalg. Social- og Sundhedsudvalgets
formand har på opfordring udarbejdet en anbefaling til fremmødevalg til næste Ældrerådsvalg.
- Næste møde i Ældrerådet. Bliver sandsynligvis i
administrationsbygningen i Hammel såfremt plejecentrene endnu ikke er åbnet op i juni måned.
- Henvendelse fra Danske Ældreråd om Ældrerådets inddragelse under COVID-19. Det er Ældrerådets indtryk, at situationen generelt er håndteret
godt i Favrskov Kommunes ældrepleje.

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

Eventuelt

