Referat

Deltagere:

Ikke mødt:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Lena
Degn, Birthe Kalstrup, Annegrete Løkke Nielsen, Birgit Kirkensgaard Hansen, Thøger Opstrup
Ejgil Andreasen
17. juni 2020
Kl. 9.00-11.30
Byrådssalen i Hammel, Torvegade 7

Referat, Ældrerådsmøde 17. juni 2020
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat
Sagsnr. 3
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Birthe 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.
 Pensionistkort til buskørsel for pensionister. Der
er sendt forslag til pensionistkort til forvaltningen.
Byrådsmedlem Kurt Andreassen er også orienteret, da han har haft et læserbrev i avisen.
 Henvendelse til Forbrugerombudsmanden om
manglende mulighed for at få byttepenge retur
ved kontantbetaling. Det er nu bekræftet, at Forbrugerombudsmanden går ind i sagen og har
bedt Midttrafik om en besvarelse.
 Møde om Favrskov Kommunes hjemmeside er
planlagt til september.

Sagsnr. 5
Sagsbeskrivelse

Til referat

Tema: Nye boligformer


Opfølgning på udsendelse af oplæg om: ”Nye
boligformer – også et værn mod ensomhed”.



Valg af indsatsområde for 2. halvår 2020

Der har været mange positive tilbagemeldinger fra fx politikere. Det har også resulteret i, at næste Ældrerådsmøde afholdes i Hinnerup med deltagelse af borgmesteren.
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17. juni 2020
Sagsbehandler:
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Næste halvårs indsatsområde bliver kollektiv trafik.

Sagsnr. 6

Emner på ældreområdet:
Besøg af ældrechef Henriette Halgaard Rasmussen
 Opdatering på sundhedsepidemien.
Sagsbeskrivelse

Til referat

Kunne bruger- og pårørenderåd have været
mere aktive?

Henriette gav en opdatering på COVID-19 på ældreområdet.
Der bliver nu gjort rent hos alle hjemmeplejemodtagere
igen.
Derudover er aktiviteterne opstartet igen. Det afholdes
inden for retningslinjerne fx i mindre hold eller som aflastning en til en.
Der er åbnet op på plejecentrene for, at borgerne kan få
besøg af 1-2 pårørende. Hvis ikke det kan afholdes
udendørs kan det afholdes indendørs.
Ægtefæller til hjemmeboende demensramte borgere har
mærket adskillelsen hårdt. De kan nu igen få lov at mødes.
Ældrerådet har været inviteret til en drøftelse om udarbejdelsen af retningslinjerne.
Retningslinjer fra sundhedsmyndighederne har ofte haft
kort ikrafttrædelse, så der har ikke været mulighed for at
inddrage bruger- og pårørenderåd. Efter sommerferien
evalueres der omkring graden af inddragelsen.
Andre områder der præger ældreområdet pt. er budgetprocessen, plejebolighandleplan, implementering af velfærdsteknologi og byggeriet af nye plejeboliger på Voldumcentret. Derudover er der en evaluering i gang ifht.
læring, nye arbejdstiltag mm. under de seneste tre måneder med COVID-19.

Sagsnr. 7

Orientering om frikommuneforsøg
Besøg af Sanne Ramsdal
 Status på magtanvendelse i frikommuneforsøg
Sagsbeskrivelse

Til referat

Sanne orienterede om frikommuneforsøg på plejecentrene blandt andet om ny anvendelse af teknologi til
hjælp i hverdagen.
Frikommuneforsøgene har kørt siden 2017 og har inddraget 23 borgere.
Der er et forsøg i gang omkring tilkøb/merkøb af hjemmehjælp, men der er ikke efterspørgsel efter det. Det
kan skyldes manglende kommunikation af muligheden
eller prisen på tilkøbs/merkøbsydelserne.
På grund af en lovændring er det pt. kun video, der kan
implementeres af velfærdsteknologier. Det er dog ikke et
behov, der har været efterspurgt derude.
Der laves en generel evaluering af forsøgene i efteråret
af VIVE. I 2021 besluttes det om nogle af forsøgene skal
implementeres i drift efter projektperioden.
Evalueringsrapporten sendes til Ældrerådet i 2021.

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
Ingen pt.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Der har ikke været afholdt møder og kurser i tiden med
COVID-19.

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- § 17 udvalg om kollektiv trafik. Ophør af udvalgsarbejdet da Byrådet har godkendt oplægget.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena. Byggeriet er
færdigt før tid. Dato for indvielse planlægges til
september.
- 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. Overskydende

midler kan evt. anvendes til kommende temadag
om velfærdsteknologi.
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 12
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
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 møder.

Nyt fra formanden
- Diverse kontakter siden sidst.
- Temadag om velfærdsteknologi planlægges i efteråret. Overskydende midler kan evt. anvendes
til temadagen.
- Næste Ældrerådsmøde og drøftelse med borgmesteren bliver i Byrådssalen i Hinnerup.

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

Eventuelt
Idéer til områder Ældrerådet gerne vil høre om i andet
halvår er velkomne.

