Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Mødested:

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

Referat, Ældrerådsmøde 23. maj 2018
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Birthe 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

23. maj 2018
Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk

Til referat

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

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel

Sagsnr. 4
Sagsbeskrivelse

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

Sagsnr.
710-2017-40931

Sagsnr. 3

Til referat

Opfølgning og beslutning om indkøb af iPads
(bilag udleveres)
Opfølgning på afklaring om dækning af transportudgifter til Ældrerådet
Distribution af Ældrerådets pjece
Problemstilling om bemanding på skæve vagter
Vedtægter for Ældrerådet

iPads:
Indkøb af iPads ekskl. serviceordning fra kommunen koster 40.587 kr. Indkøb af iPads inkl. serviceordning fra
kommunen koster 53.277 kr.
Ældrerådet har hidtil fået 400 kr. pr. person pr. år skattefrit til dækning af udgifter i forbindelse med print. Beløbet
udbetales hvert efterår. Ældrerådet foreslår, at indstille at
beløbet hæves til 1000 kr. pr. person pr. år. Midlerne tages fra Ældrerådets budget. Det enkelte Ældrerådsmedlem kan dermed selv beslutte om de ønsker at købe en
iPad.

Dokument nr.
710-2018-132898
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Dækning af transportudgifter:
Er pt. ved at blive undersøgt i forvaltningen.
Distribution af pjecen: ”Ældrerådet varetager dine interesser”:
Pjecen er trykt i 1000 eksemplarer. Distribueres via Ældrerådets medlemmer fx til lægehuse, biblioteker, pensionistforeninger.
Pjecen lægges også på www.favrskov.dk.
Bemanding af skæve vagter:
Erik orienterer om tilbagemelding på Ældrerådets fremsendte budgetforslag.
Vedtægter for Ældrerådet:
Vedtægterne er godkendt af Byrådet.

Sagsnr. 5
Tema for mødet – opfølgning på fremtidsværksted
Sagsbeskrivelse Hvordan udfylder vi bedst vores opgave med at være
kontaktorgan mellem borgere og Byrådet?
Hvordan bliver Ældrerådets høringssvar synlige?
Til referat

Ældrerådsmedlemmerne afdækker pensionistforeninger
mm. i hvert af Ældrerådsmedlemmernes områder, som
der kan udsendes nyhedsbrev til. Erik og Birgit sætter
sig sammen om udfærdigelsen af et nyhedsbrev.
Birgit undersøger muligheden for at oprette en facebookprofil.
Thøger er desuden aktiv i Radio Favrskov, der også kan
bruges som kanal.
Der oprettes et link til politiske sager og høringssvar fra
Ældrerådets side på www.favrskov.dk.

Til beslutning
Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse
Til referat

Høringssvar – Værdighedspolitik
Bilag: Høringssvar om værdighedspolitik
Ældrerådet gennemgik høringssvaret.
Høringsfristen var 14. maj 2018.

Til drøftelse
Sagsnr. 7
Sagsbeskrivelse

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
Bilag: Opgavefordeling på plejecentre
Drøftelse af hvilke aktiviteter der finder sted på plejecentre, dagcentre, i beboerråd, støtteklub og bruger- og pårørenderåd.

Til referat

Ældrerådets medlemmer melder hver især tilbage til Erik
om de råd, aktiviteter mm. der er på de forskellige plejecentre.
Oversigten tilføjes antal af plejehjemspladser, akutpladser, demens- og kortidspladser.

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse

Seniorportal for Favrskov Kommune
http://seniorsyddjurs.dk/
Syddjurs har en seniorportal. Ældrerådet drøfter muligheden for noget tilsvarende i Favrskov Kommune.

Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Punktet sættes på dagsordenen til dialogmøde 4. september 2018. Kan evt. vise siden fra Syddjurs Kommune
som eksempel på dagen.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Ejgil og Erik har været til formands- og næstformandsmøde i Danske Ældreråd.
Birthe, Hans og Erik har været til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.
Ældresagen har afholdt møde om genoptræning af ældre
i Hadsten.

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Velfærdsteknologi mm. – Thøger.
- Offentlig transport – Ejgil.
- Det nære sundhedsvæsen – Annegrete.
- Nyt plejecenter Dommerparken – Erik.

-

Til referat

Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering hvert kvartal. Bilag udsendes med bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.

Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.
Birgit har deltaget i færdselssikkerhedsrådsmøde med
Teknik og Kulturforvaltningen og Dansk Cyklistforbund.
Ældrerådets medlemmer kan sende ønsker til trafik, som
etablering af overkørsel mm. til Birgit senest 15. juni. Øvrige ting som hul i vejen osv. kan meldes til Favrskov
Kommunes ’Giv et praj’.
Status på Ældrerådets budget:
Pt. står der 162.000 kr. på Ældrerådes budget. Der er
overført 54.000 kr. fra 2017. Udgifter til diæter og kørsel
er ikke konteret endnu.

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse
Til referat

Orientering om frikommuneforsøg
Sanne Ramsdal orienterede om frikommuneforsøg i
Favrskov Kommune.
Favrskov Kommune indgår i et netværk sammen med
Skive, Holstebro, Herning og Aabenraa Kommune om et
frikommuneforsøg. Det er oprindeligt startet på psykiatriområdet, men er udvidet til også at omfatte ældreområdet.
Frikommuneforsøget omfatter to forsøg. Det ene forsøg
handler om tilkøb eller merkøb af ydelser hos de borgere, der er visiteret til ydelser i forvejen.
Det andet forsøg handler om teknologiske hjælpemidler,
hvor man fx sætter alarm på borgernes døre, video i boliger eller forsinkelse ved døre.
Målgruppen er demente borgere, der ikke kan give informeret samtykke. Formålet er, at undgå at borgerne gør
skade på sig selv eller andre.
Målet er, at udvide forsøget til borgere der bor i eget
hjem.
Ældrerådet vil gerne høres, når forsøgene skal godkendes af Byrådet i august 2018.

Sanne deltager gerne på et Ældrerådsmøde i efteråret
for at fortælle om status på projektet.

Til orientering
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse

Dialogmøde m. udvalg og bruger- og pårørenderåd
Der er inviteret til dialogmøde tirsdag 4. september 2018
kl. 16-17.

Til referat

Mødested og dagsorden eftersendes.
Øvrige punkter til dagsordenen tages op på Ældrerådsmøde i juni.

Til orientering
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
Til referat

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum - Lena
Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Nyt fra formanden
Erik mødes med direktør for Teknik- og Kulturforvaltningen Hans Minor Vedel 22. juni 2018.
Det undersøges om Birgit også kan deltage.

Til orientering
Sagsnr. 15
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 16

Månedens gode oplevelse
Alle har mulighed for at byde ind med en god oplevelse
siden sidste møde.
Thøger delte en madoplevelse om sin nabo. Naboen får
mad fra Hinneruplund og er meget tilfreds med det.

Eventuelt

Til referat

Til godkendelse
Sagsnr. 17

Næste møde afholdes på Møllegården, men starter med
en rundvisning i kolonihavehuset Granholt i Hadsten.
De praktiske oplysninger vil fremgå af dagsordenen til
junimødet.

Oplæsning og godkendelse af referat

