Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Mødested:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Hans Kjær Christensen, Annegrete Løkke Nielsen, Thøger Opstrup, Ejgil Andreasen og Lena Degn
Birgit Kirkensgaard Hansen
18. april 2018
Kl. 9.30 til 12.00
Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 (glasburet)

Referat, Ældrerådsmøde 18. april 2018
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

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

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

18. april 2018
Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk
Personlig henvendelse:

Sagsnr. 3
Til referat

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

Sagsnr. 4
Opfølgning fra sidste møde
Sagsbeskrivelse Opfølgning på beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.
Til referat
Fremover henvises der i Lokalavisen til referater fra Ældrerådsmøder på favrskov.dk.
Pjece om Ældrerådets arbejde er under udarbejdelse og
gruppefoto af Ældrerådet er uploadet på favrskov.dk.
Alex omdelte folder om brugen af plejecentre.

Sagsnr. 5
Tema for mødet – Fremtidsværksted
Sagsbeskrivelse Bilag: Ældrerådets indsatser i perioden 2018-2021.
Bilag: Referat fra Fremtidsværksted 11. april 2018.
Til referat
Opfølgning på Ældrerådets fremtidsværksted.
Ældrerådet besluttede sig for at starte med indsatsområdet
demens og vil dermed arbejde med emnet det 2. andet
halvår i 2018. Punktet sættes på Ældrerådsmøde i juni.
Ældrerådet godkendte udkast til etiske pejlemærker.
Ældrerådet som kontaktorgan til Byrådet tages op ved næste møde.

Favrskov Kommune
Social og Sundhed
Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel
Sagsnr.
710-2017-40931
Dokument nr.
710-2018-101112
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Til beslutning
Sagsnr. 6
Høringssvar – Magtanvendelse
Sagsbeskrivelse Bilag: Høringssvar om magtanvendelse.
Til referat
Ældrerådet gennemgik høringssvaret. Høringsfristen var
16. april 2018 og høringssvar er derfor fremsendt.

Til beslutning
Sagsnr. 7
Budgetforslag 2019
Sagsbeskrivelse Bilag: Budgetforslag fra Ældrerådet til budget 2019-22.
Til referat
- Analyse om bemanding om natten i ældreplejen.
- Buskortsordning til pensionister.
Ældrerådet gennemgik budgetforslagene.
Fristen er 19. april 2018.
Bemanding om natten:
Der kan være forskelle i bemanding på de forskellige plejecentre. Ordlyden ændres til analyse af bemanding ’aften, nat og weekend’.
Ældrerådet udsender en pressemeddelelse om forslaget.
Buskortsordning:
Der er en forskel på buskortsordninger i by og på land.

Til beslutning
Sagsnr. 8
Høringssvar – Tilsynssager
Sagsbeskrivelse Bilag er tidligere sendt ud i to separate mails.
Til referat
Ældrerådet drøftede et høringssvar.
Høringsfristen er 24. april 2018.
Kommunalt tilsyn:
Ældrerådet glæder sig over, at tilsynet får så fine resultater. Ældrerådet anbefaler at fokus i højere grad skal være på beboernes velvære end på dokumentation.
Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed:
Ældrerådet glæder sig over, at tilsynet får så fine resultater og det giver ikke yderlige anledning til bemærkninger.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Det demensvenlige samfund
Ældrerådet drøftede formuleringen demensvenlig.
Der er behov for at flere områder bliver mere demensvenlige fx den almene lægepraksis, butikker mm. fx har chauffører i bybusserne i Århus været på kursus i at håndtere
borgere med demenssygdom.
Ældrerådet drøfter emnet igen ved Ældrerådsmødet i juni.

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Intet nyt.

Til drøftelse
Sagsnr. 11
Nyt fra fokusområder
Sagsbeskrivelse
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Velfærdsteknologi mm. – Thøger.
- Offentlig transport – Ejgil.
- Det nære sundhedsvæsen – Annegrete.
- Nyt plejecenter Dommerparken – Erik.
- Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering hvert kvartal. Bilag udsendes med bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.
Til referat

Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.
Teknik- og Miljøforvaltningen indkalder til Færdselssikkerhedsråd, hvor Handicaprådet også bliver hørt.
Budget drøftes næste gang.

Til orientering
Sagsnr. 12
Dialogmøde m. udvalg og bruger- og pårørenderåd
Sagsbeskrivelse Mødet er planlagt til 5. juni 2018.
Det nærmere tidspunkt på dagen og sted meldes ud.
Til referat

Forslag til dagsorden:
-

Ældrerådet fortæller om mærkesager og fokusområder.

Til orientering
Sagsnr. 13
Nyt fra bruger- og pårørenderåd
Sagsbeskrivelse
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum - Lena
Til referat

Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.
Ældrerådets medlemmer laver til næste møde en afdækning hvad der er af bruger- og pårørenderåd, aktivitetsråd og lignende på plejecentrene.

Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

Nyt fra formanden
- Orientering om møde med administrationen.
- Formands og næstformandsmøde med landsformanden for Danske Ældreråd.
- Ældrerådets henvendelse til Danske Ældreråd med
forslag om at arbejde for samme valgdag og fremmødevalg i alle 98 kommuner. Diskussion om debatten kan medføre, at loven revideres, så der opstilles på partilister.
- Erik har afholdt møde med ældrerådsformænd fra
Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune.

Til orientering
Sagsnr. 15
Månedens gode oplevelse
Sagsbeskrivelse Alle har mulighed for at byde ind med en god oplevelse siden sidste møde.
Til referat
Til orientering
Sagsnr. 16
Til referat

Til godkendelse
Sagsnr. 17

Eventuelt
Anlægget har fået fondsmidler fra Grundfos til at bygge en
pavillon. Fondsmidler til almene formål er normalt ikke
skattepligtigt. Alex undersøger sagen nærmere.

Oplæsning og godkendelse af referat

