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Referat, Ældrerådsmøde 17. januar 2018
Sagsnr. 1
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene.

Sagsnr. 2
Til referat

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Sagsnr. 3

Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat blev underskrevet og kørsels- og diætsedler blev
udleveret.

Til referat

Sagsnr. 4
Opfølgning fra sidste møde
Sagsbeskrivelse Opfølgning på beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.
Til referat
/
Sagsnr. 5
Tema for mødet
Sagsbeskrivelse Opstart og rammer for Ældrerådets fremtidige arbejde.
Til referat

Overvejelser og tanker v. Erik
Bilag blev udleveret på mødet og det er tanken, at tage
punktet op igen til næste møde, når ældrerådsmedlemmerne har haft lejlighed til at læse bilaget.
På svensk staves ordet tillid: ’tillit’ dvs. ordet er det
samme både forfra og bagfra. Erik påpeger, at det er
vigtigt at have tillid hele vejen rundt og gensidig respekt i
Ældrerådets arbejde.
Mål for Ældrerådets arbejde
Erik foreslår, at Ældrerådet som udgangspunkt sætter
sig nogle mål for de næste fire års arbejde. Derudover
foreslår Erik, at arbejdet i rådet så vidt muligt, er funderet
i fakta og at Ældrerådet er løsningsorienterede i forhold
til de spørgsmål og problematikker, der skal behandles.
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Erik foreslår desuden, at Ældrerådet udarbejder etiske
pejlemærker for ældreplejen, der kan bruges, når Ældrerådet skal høres i forskellige sager.
Det blev foreslået, at tage en runde næste gang omkring, hvad de enkelte medlemmer godt kunne tænke sig
at arbejde med de næste fire år.
Struktur og årshjul
Erik foreslår, at han er mødeleder fremover og at det
ikke, som tidligere, går på skift.
Ældrerådet skal ofte høres inden for forskellige emner
som tilsynspolitik, køreplaner mm. Derfor kunne det
være en god idé at udarbejde et årshjul.
Synlighed
Ældrerådets sag og det Ældrerådet arbejder for, kan gøres mere synligt i offentligheden fx på Favrskovs hjemmeside, i pressen og lignende. Ældrerådet kan fx indgå
samarbejde med relevante grupper som pensionistforeninger og andre ældre organisationer for at fremme debatten på ældreområdet. Derudover er det vigtigt, at Ældrerådet deltager i bruger- og pårørenderåd ved kommunens plejecentre.
Evaluering af afholdt ældrevalg
Der skal være stemmebokse ved alle valgsteder og det
er vigtigt, at Ældrerådet gør sig synlige i perioden op til
næste valg og ikke først kort forinden valget afholdes.
Ældrerådet tager evalueringen op igen et års tid inden
næste valg.
Mødeplan for 2018
Det blev foreslået, at kombinere ældrerådsmøder med
besøg på plejecentre, Sall friplejehjem, kolonihave mm.
Det indarbejdes i mødeplanen.
Mødediæter og udgiftsdækning
Information om mødediæter og kørselssedler: diætsatsen er pr. 1 januar 2018: 420 kr. ved møder under fire timer. Det blev understreget, at man udfylder sedlerne
korrekt, og at man på kørselssedlerne udfylder med fyldestgørende adresse til og fra møder og cpr. nummer.
Kørselssedler afleveres hvert kvartal.
Budget

Gennemgang af Ældrerådets budget og regnskab. Budgettet for Ældrerådet er pt. på 108.000 kr. Der afsættes
hver år 17.000 kr. til afholdelse af valg.
Derudover har Ældrerådet anmodet om at få overført
40.000 kr. fra sidste periode. Om pengene bliver overført
ved vi mere om, når budgetprocessen går i gang.

Til beslutning
Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse
Til referat

Høringssvar – Kvalitetsstandard 2018
Evt. høringssvar til udvalg eller byråd, der skal behandles.
Kvalitetsstandard for ældreområdet – sendt ud 10. januar
2018. I høring til 26. januar 2018.
Kvalitetsstandarden er det grundlag Favrskov Kommune
visiterer ydelser til borgerne ud fra.
Kvalitetsstandarden tages op én gang om året, Ældrerådet vil have mulighed for at gå mere i dybden til næste
revidering, der er planlagt til efteråret 2018.
Erik har udarbejdet et udkast til høringssvar, som Ældrerådet tager udgangspunkt i og videresender til forvaltningen.

Til beslutning
Sagsnr. 7
Sagsbeskrivelse
Til referat

Høringssvar – Midttrafiks køreplaner
Evt. høringssvar til udvalg eller byråd, der skal behandles.
Midttrafik – ændring af køreplaner er i høring fra 8. – 21.
januar 2018.
Ældrerådet har ikke nogle umiddelbare bemærkninger til
ændringerne af Midttrafiks køreplaner.

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse
Til referat

Brev til Danske Ældreråd om valgprocedure
Erik har udarbejdet et brev til Danske Ældreråd, der foreslår at ældrerådsvalget afholdes ved fremmødevalg
fremover.
Ældrerådet er enige i indholdet og brevet sendes til Danske Ældreråd.

Til beslutning
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse
Til referat

Forretningsorden for Ældrerådet
Forretningsordenen er til revidering ved opstart af det
nye Ældreråd.
Det blev foreslået at fjerne §4, hvor 1. suppleanten har
ret til at deltage i Ældrerådets møder med taleret, men
uden stemmeret. Det blev bemærket, at brugen af suppleanter er mest relevant i mindre mødefora, hvor der er
behov for at erstatte et mødemedlem, for at kunne afholde et møde.
Ældrerådet godkender forretningsordenen med fjernelse
af §4.

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Forslag om indkøb af ipad/tablet
Ældrerådet får mange bilag som fx kvalitetsstandarder,
budgetnotater mm. til gennemlæsning.
Med en ipad/tablet vil det være muligt, at medbringe bilag elektronisk til møderne.
Det blev besluttet, at Hans undersøger priser og muligheden for, at indkøbe en ipad eller tablet på Ældrerådets
budget. Punktet tages op igen til næste møde.
Det er ikke et krav at man får en ipad/tablet - det ligger
ældrerådsmedlemmerne frit for at bruge egen bærbar/ipad/tablet til møderne.

Til drøftelse og beslutning
Sagsnr. 11
Nyt fra fokusområder
Til referat
Ældrerådet udpegede personer til fokusområderne.
Det blev understreget, at man dækker hele Favrskov
Kommune på de forskellige fokusområder.
-

Færdselssikkerhed – Birgit
Velfærdsteknologi mm. – Thøger
Offentlig transport – forslag: Ejgil
Det nære sundhedsvæsen – Annegrete
Nyt plejecenter Dommerparken – Erik
Ældrerådets budget (hvert kvartal) – Alex

Til drøftelse og beslutning

Sagsnr. 12
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
- Der er regionsældrerådsmøde 29. januar 2018.
Erik og Hans er tilmeldt.
- Danske Ældreråd indbyder til intromøde den 28.
februar i Tinghallen i Viborg, hvor alle medlemmer deltager undtagen Birgit, der deltager i intromødet 5. marts i Lillebælt Sport og Kultur i Middelfart.
Forvaltningen (May-Britt) står for at tilmelde alle.

Til orientering og beslutning
Sagsnr. 13
Nyt fra bruger- og pårørenderåd
SagsbeskriDet er ikke påbudt i loven, men forvaltningen ser gerne
velse
at Ældrerådet deltager i bruger- og pårørenderåd, hvis
det er muligt.
Til referat
Ældrerådet udpegede personer til bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.
Anlægget – Alex
Elmehøj – Hans
Hinneruplund – Annegrete
Møllegården – Birthe
Skaghøj – forslag: Ejgil
Thorshøj – Erik
Tinghøj – Birgit
Voldumcentret – Lena
Forvaltningen (May-Britt) sørger for, at give besked til
fagchef på ældreområdet Peter Mikkelsen om, hvem der
gerne vil være med i hvilke råd.
Ældrerådsmedlemmerne tager selv direkte kontakt til den
relevante gruppeleder på det pågældende plejecenter.

Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 15
Sagsbeskrivelse
Til referat

Nyt fra formanden
Formanden i Danske Ældreråd sender relevant nyt til
Erik, som vil sørge for at videresende informationen
fremover til Ældrerådets medlemmer.

Månedens gode oplevelse
Alle har mulighed for at byde ind med en god oplevelse
siden sidste møde.
/

Til orientering
Sagsnr. 16
Til referat

Til godkendelse
Sagsnr. 17

Eventuelt
- Fotosession er udskudt til et tidspunkt hvor alle
kan være med og evt. gruppefoto til vejret tillader,
at det kan tages udendørs.
-

Frivillige organisationer kan søge om midler via
§18. Kontaktperson i forvaltningen er Sanne
Ramsdal. Fristen for ansøgninger er 15. februar
2018.

-

Der er indbetalt 100 kr. fra ældrerådsmedlemmerne til gavekasse ved 70, 75 og 80 års fødselsdag.

Oplæsning og godkendelse af referat

