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
19. februar 2020
Kl. 9.00-11.30
’Værkstedet’, Solhøj, Dommerparken 15, 8450 Hammel

Referat, Ældrerådsmøde 19. februar 2020
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

Sagsnr. 3
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Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene.
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.
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Henvendelse til Forbrugerombudsmanden om
Midttrafiks kontantbetaling ved flexkørsel.
Der er intet nyt i sagen.

Til referat
Sagsnr. 5
Sagsbeskrivelse

Til referat

Tema: Nye boligformer
Besøg af planchef Henrik H. K. Jensen


Afdækning af boligsituationen i Favrskov Kommune med hensyn til boligformer.



Drøftelse af boligformer og ensomhed.



Opfølgning på studietur til Tryghedsboligerne
Højgård, Egebjerg Horsens.

Henrik fortalte om plan- og bæredygtighedsstrategi
2030+ for Favrskov Kommune.

Der er i Favrskov Kommune mange enfamiliehuse. Der
vil på sigt være behov for andre typer boliger end der er i
dag fx fællesboliger, forskellige former for leje- og almenboliger og boliger til nye samlevelsesformer, hvor
man bor sammen på nye måder.
Et godt eksempel er det nye byområde som Dommerparken, der er en ny bynær bydel med flere forskellige
boligformer.
Kommunen bygger ikke boliger. Men kommunen giver et
grundkapitalindskud, som er 10% af anskaffelsessummen. Der er således også brug for private investorer ved
nybyggeri.
Der findes i dag fællesskabsbaserede boliger i Hinnerup
og Lading. Derudover er der projekter i gang i FoldbyNorring og Voldby. Byrådet har desuden afsat midler til
at undersøge muligheden for flere fællesskabsbaserede
boliger i et samarbejde med Realdania. Der er efterspørgsel efter fællesskabsbaserede boliger og for ældre
borgere giver det god mening ifht. selvhjulpenhed og afhjælpning af ensomhed.
I foråret inviterer Favrskov Kommune til et arrangement
om nye boformer. Ældrerådet deltager gerne. Invitationen sendes til May-Britt.
Opfølgning på studietur til Horsens:
Det var et lærerigt og spændende besøg i Tryghedsboligerne i Egebjerg.

Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse

Til referat

Tema: Forebyggelse
Besøg af sundhedschef Birgitte Holm Andersen


Kort orientering om tidlig opsporing og forebyggelse i Favrskov Kommune.

Som forberedelse til ældrekonference i foråret fortalte
Birgitte om tidlig opsporing og forebyggelse.
Tidlig opsporing og forebyggelse gælder alle og starter
helt ved graviditet og fødslen af nye borgere.
På ældreområdet er de forebyggende hjemmebesøg
centrale. Her får alle borgere tilbudt af få besøg af en sygeplejerske, når de fylder 75. Man kan få besøg fra man
er 65 år, hvis man er i en særlig risikogruppe. Der er

særligt fokus på ældre der bliver enlige, ældre med nedsat hørelse og borgere der er faldet.
For fremtiden vil der være mulighed for at teste lungefunktion ikke blot ved den praktiserende læge, men også
på kommunens sundhedsklinikker. Derudover arbejdes
der også med bl.a. søvn og tandsundhed.

Til beslutning
Sagsnr. 7
Sagsbeskrivelse

Høringssvar
Der er udarbejdet høringssvar til:






Til referat

Høring om ændring i mad- og måltidspolitikken
Høring om sundhedslovstilsyn af Hjemmeplejen
Favrskov Vest
Høring om kommunale tilsyn på plejecenter Møllegården og Sall Friplejehjem
Høring om magtanvendelse
Høring om fleksibel anvendelse af korttidspladser

Ældrerådet drøftede ændringen i mad- og måltidspolitikken og den debat, det har givet i medierne.
Høring om anvendelse af korttidspladserne. Det foreslås,
at korttidspladser anvendes som plejeboliger for at overholde plejeboliggarantien.
Ældrerådets høringssvar kan findes på Ældrerådets
hjemmeside efter behandling på Byrådsmøde.

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
-

Orientering fra Regionsældrerådsmøde 15. januar v. Hans.

-

Emnet var bl.a. telemedicin dvs. behandling, der
foregår i hjemmet med videokontakt til plejepersonale. Der blev orienteret om speciallægeordningen, hvor man ikke længere skal gennem
egen læge for at blive henvist til en speciallæge.
Derudover blev det drøftet, at der skal en udvidelse til af psykiatriområdet specielt i yderområderne.

-

Opfølgning på møde med Veluxfonden 3. februar.

I det næste nyhedsbrev fra Ældrerådet skal budskabet om, at man kan søge penge hos Veluxfonden, udbredes fx til Ældre Sagen, pensionistforeninger, aktive seniorer osv.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 11
Til referat

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil.
- 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.
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
Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Nyt fra formanden
- Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 27.
april 2020. Erik og Hans deltager og tilmeldes.
-

Afskedsreception for Kate Bøgh 21. februar.
Erik deltager og sørger for gave.

-

Henvendelse om deltagelse i paneldebat.
Erik er inviteret til en paneldebat om ’Det gode
ældreliv’ og har takket ja.

Til orientering
Sagsnr. 12

-

Opfølgning på indsatser fra udredningen om nattevagtsdækning. Punktet kommer på dialogmøde
med Social- og Sundhedsudvalget 3. marts.

-

Udarbejdelse af demenspolitik. Ved Ældrerådsmødet i marts deltager administrationen. Her vil
Ældrerådet få mulighed for at komme med input
ifht. temaer i politikken.

Sagsbeskrivelse
Til referat

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

Til orientering
Sagsnr. 13
Til referat

Eventuelt
Intet på dette punkt.

