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Referat af møde i Ældrerådet
torsdag den 25. april 2019.
Afbud fra:
Lars Thrysøe
Lise Witved
Ordstyrer
Ib Ketelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------Christina Kjærgaard, som fra august bliver ældrerådets konsulent - bydes velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 11.1. tilføjes: Udbud på genbrugshjælpemidler.
Herefter godkendt.
2. Godkendelse af referat fra Ældrerådsmøde den 28. marts 2019 .

Lisbeth Lykkegaard:
Pkt. 6: Hvad forventes der af arbejdsgrupperne? Hver enkelt gruppe drøfter, hvad de ønsker
taget op på det ekstraordinære ældrerådsmøde den 8. maj.
Pkt. 7:
Sundhedsaftalen har ikke været til høring, og det skulle undersøges hvorfor.
Da det er en adm. aftale, skal denne ikke behandles politisk i Odense Kommune, og derfor
sendes den ikke i høring i Ældrerådet.
Herefter godkendt.
Drøftelses- og beslutningspunkter
3. Henvendelse til Odense Byråd vedrørende Ældrerådsmedlemmers kørselsgodtgørelse.
Dagsordenspunktet er en opfølgning fra Ældrerådsmødet d. 28. marts.
Godkendelse af brev til Byrådet.
Ved nuværende Ældreråds tiltræden i 2018 blev der orienteret om, at reglerne for udbetaling af
diæter og kørselsgodtgørelse var blevet justeret i forhold til tidligere år.
Ældrerådet er enige om, at de nye regler er for stramme. For nogle ældrerådsmedlemmer kan
det være svært at benytte offentlige transportmidler, som er den takst der udbetales
kørselsgodtgørelse efter – andre vil føle sig afskåret fra deltage på grund af ikke dækkede
udgifter i forbindelse med ældrerådsarbejdet.
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Forslaget drøftes, og der tilføjes få rettelser, hvorefter forslaget sendes til Byrådet.
Formand og næstformand har på møde med rådmanden orienteret om forslaget. Han støtter dette
og har forberedt borgmesteren på, at et sådan forslag indsendes.
Uffe Clausen tager forbehold overfor grundlaget for tidligere udbetaling af
befordringsgodtgørelse.
4. Øget inddragelse af Råd i forbindelse med udmøntning af §18 midler.
Bilag 2: Øget inddragelse af Råd i forbindelse med udmøntning af §18 midler.
Ældrerådet skal beslutte om Ældrerådet atter ønsker at indgå i beslutningsprocessen vedrørende
ansøgninger til §18.
Tidligere var Ældrerådet inddraget i indstillinger, da de tidligere lokalråd var bindeled til
frivilligt arbejde og klubber. Dette er ikke længere tilfældet, hvorfor det vil kræve et meget stort
arbejde at være med til at læse ansøgninger, prioritere og indstille.
Derimod er der interesse for at være med i arbejdet om retningslinier/principper for fordeling.
På spørgsmålet om Ældrerådet ønsker at være en del af indstillingsudvalget er svaret efter
afstemning, at det ønsker man ikke. Alle var enige.
Ældrerådet godkender på mødet følgende formulering, som konsulent sender til Ældre- og
Handicapforvaltningen.
Ældrerådet vil gerne deltage i den politiske beslutningsproces, men ønsker ikke at indgå i
sagsbehandlingen, og dermed ikke at indgå i Indstillingsudvalget.
5. Danske ældreråds repræsentantskab d. 29. april.
Bilag: Danske ældreråds repræsentantskab udsendt 29. marts via Dagmar.
Der foreligger 2 ændringsforslag til Danske Ældreråds vedtægter.
Udtalelse fra de 3 kandidater til formandsposten.
Ældrerådet har 5 stemmebærere.
På repræsentantskabsmødet skal stemmes om ændringsforslag til vedtægterne – dels fra
Fredensborg og dels fra bestyrelsen. Desuden skal der vælges formand.
Materiale om, hvad Danske Ældreråd har arbejdet for er udsendt til alle på et tidligere tidspunkt.
Ikke alle har fået læst materialet, hvorfor det ikke kan drøftes på mødet. Drøftelsen udsættes til
senere.
De 3 kandidater har hver især udtalt sig om, hvad de vil arbejde for, ligesom de vil have oplæg
på mødet. Ældrerådets medlemmer tilkendegiver deres synspunkter i forhold til de 3 kandidater
og deres præsentationer.
Konklusionen blev at rådets 7 deltagere på baggrund af kandidaternes præsentation på
repræsentantskabsmødet beslutter, hvem Ældrerådet i Odense stemmer på.
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6. 1. oktober Den internationale ældredag.
Ældresagen har givet positiv tilbagemelding om fælles arrangement 1. oktober i Rådhusets
festsal. De har valgt 2 personer til en arbejdsgruppe. Kurt Kjerrumgaard melder sig som
repræsentant fra Ældrerådet. Det blev drøftet om det var nok med én kandidat her fra.
Efter afstemningen, hvor 7 stemte for, at det var det – og 6 stemte imod, repræsenterer Kurt
Ældrerådet i arbejdsgruppen. Efter mødet har Dagmar Andersen meddelt Kurt Kjerrumgaard, at
hun indtræder i gruppen.
7. Ekstraordinært Ældrerådsmøde/temadag d. 8. maj
På Ældrerådsmødet 28. marts var der tilslutning til en dag med drøftelse af ældrepolitiske
emner med oplæg fra arbejdsgrupperne, debat og prioritering af politiske emner, som
Ældrerådet ønsker at bringe videre i dialogen med Ældre og Handicapudvalget og
budgetprocessen.
P.g. a prioritering/beslutning er det et ekstraordinært Ældrerådsmøde. Der referatføres på
dagen.
Forretningsudvalget foreslår, at dagen startes med et oplæg vedr. Borgerens adgang til Ældre
og Handicapforvaltningen og det videre forløb i forhold til Hjælp i hjemmet, genoptræning og
visitering til plejebolig.
Oplæg fra arbejdsgrupperne.
Prioritering af emner.
Temadagen ændres til et ekstraordinært Ældrerådsmøde. Det ønskes afholdt uden
sekretariatsbistand. Officiel dagsorden udsendes, ligesom der skrives referat. Mødet afholdes fra
kl. 9-14.
Mødet indledes med det ønskede oplæg fra Myndighed. Dette sammenholdes med den oplevelse
Lars Thrysøe beskriver i indlæg i afvisen.
Drøftelses- og orienteringspunkter
8. Nyt fra arbejdsgrupperne.
Herunder orientering om gruppernes emner til mødet d. 8. maj.
Målet i dag er hvilke temaer, der er prioriteret i forhold til det ekstraordinære møde.
På det ekstraordinære møde fremlægger arbejdsgrupperne, hvordan de har arbejdet med emnet.
Hvad er problemstilling, og hvad ønskes politisk prioriteret.
PR-gruppen
Kurt Kjerrumgaard viser hvordan Ældrerådets hjemmeside kommer til at se ud. Den vil være
tilgængelig indenfor ganske kort tid.
Emner til det kommende ekstraordinære møde:
Rehab-/demensgruppen:
1. Flere personaler.
2. Visitation til plejecentrene - ændres
3. Klippekort
4. Aflastningspladser
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5. Dagcenterpladser til demente borgere
6. Flere penge til vt løsninger
7. Bruger-/pårørenderåd
8. Kørsel for demente.
Mad og Måltider:
Ønsker en drøftelse af Ældrerådets holdning til frisklavet mad på plejehjemmene. Der er
enighed om, at det er et godt emne at tage op. Gerne med et oplæg til løsning på, hvordan dette
kan sikres.
Trafikgruppen:.
Flextrafik – borgere med demens og psykisk sygdom plus handicappede.
Sammenhængende sundhedsvæsen::
Overgang fra sygehus, egen læge, hjemmepleje.
Kompetencer – faglige, personlige - frontpersonale, ledelsesmæssige
Normeringer og sammensætning af faggrupper.
Frivillighedgruppen.
Midler til træningsmuligheder i Seniorhuset. Der er investeret i meget udstyr.
Orientering fra arbejdsgrupperne i øvrigt.
Velfærdsteknologi:
Gruppen har været til møde med Team Velfærdsteknologi. Ester udsender referat til alle.
Sammenhængende sundhedsvæsen:
Caféarrangement skubbes til starten af 2020 for ikke at komme for tæt på 1. oktober
arrangementet.
Mad og måltider:.
Den 8. april møde med Byens Køkken.
Den 9. april møde i arbejdsgruppen hvor bl.a. § 12 i forretningsordenen blev drøftet.
Der er behov for udmelding om Ældrerådet er interesseret i at få maden tilbage på
plejehjemmene.
Bjarne ønsker ikke længere at være tovholer i arbejdsgruppen. Ny er endnu ikke fundet.
Den 10. april møde med Udviklingsforum Byens Køkken – om maden for de hjemmeboende.
Den 24. april – Bjarne besøgte Mimers Brønd, hvor der var en god debat om maden for danske
med anden etnisk herkomst.
Trafikgruppen
En liste med udestående punkter er sendt til BKF forud for mødet med dem. Der forventes
afklaring på gamle sager.
Fremsendt oversigt over gennemgang af Borgernes Hus og Odeon forventes ligeledes
gennemgået på mødet med BKF.
Offentlig høring vedr. Busnet 2021 – for bogere var ikke som forventet. Det var et møde for
alle, der ønskede at møde op. Trafikgruppen bad om nyt møde vedr. høringssager. Fristen for
høring blev udsat, og nyt møde berammet. Efter mødet blev høringssvar skrevet. Svar er sendt
til borgere i Lumby – om ældrerådets opbakning til at busforbindelse ikke nedlægges.
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Der er Fynbusmøde den 20. maj, kl. 14.00
Det planlagte møde med Fynbus den 20. maj er flyttet til den 7. juni.
Læserbrev vedr. høring drøftes. Det fremgår fejlagtigt i Fyens Stiftstidende, at ældrerådet var
hørt inden off høring. Dette er ikke tilfældet. Ældrerådet havde indsendt et læserbrev, som først
blev trykt flere uger efter indsendelse.
Der svares på BKF’s læserbrev, som indeholder kritik af ældrerådets trafikgruppe.
9. Økonomi.
Bilag 3: Økonomisk oversigt.
Taget til efterretning.
10. Orientering.
10.1.
Nyt fra formanden.
• Formand og næstformand har været til møde med rådmanden, hvor bl.a. budget
blev drøftet. Der holdes endnu et møde den 29. maj – inden selve budgetforløbet
går i gang.
• Ældrerådet får udvidet sin ”klumme” i En venlig hilsen. Man kan selv disponere
over emnet.
• PR-gruppen består på nuværende tidspunkt af Kurt Kjerrumgaard, Ib Ketelsen og
Dagmar Andersen. Kurt deltager p.t. i redaktionsmøderne i ”En venlig hilsen”,
men der er ønske om yderligere en repræsentant, hvorfor Anette Thysen foreslås.
Ældrerådet er enige i, at det er en god ide. Anette indtræder i gruppen.
Der er stadig en plads åben i PR-gruppen, da Dagmar p.t. er suppleant.
10.2.

Ældrerådets medlemmer.
• Nyt fra regionsældrerådet.
Punktet blev ikke nået.

10.3.

Ældre- og Handicapforvaltningen.
Budget 2020 forventes klar 6. eller 7. juni. Høringsfrist bliver den 17. juni.
ÆHU behandler pårørendepolitikken – handleplanen for 2019 den 4. juni.
Høringsfrist den 14. maj.
Det handleplanen bygger på, er en lang række af de tilbagemeldinger Ældrerådet gav
på workshop. Der udstrykkes forventning om tidligere inddragelse, også når det gjaldt
handleplan.

11. Afgivelse af høringssvar.
Bynet 2021.
Opdateret Sundhedspolitik.
Beslutning om valg af Center for Civilsamfunds fokuserede indsats i Ældre- og
Handicapforvaltningen.
11.1.

Høringssvar til udbud.
Dagmar Andersen ønsker afklaret, om Ældrerådet i fremtiden ønsker at afgive
høringssvar på sådanne store sager?
Nuværende sag drejer sig om udbud på genbrugshjælpemidler foretaget af staten og
kommunerne i samarbejde. Der er altid tilbud om at afgive høringssvar, men ingen
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pligt til at svare.
For nylig har været en lignende sag om diabetes hjælpemidler. Merete Helgens har
skrevet svar på denne.
Beslutningen blev, at FU sender indkomne tilbud ud til alle, og hvis ingen har reageret
indenfor 8 dage takker formanden for tilbuddet, og oplyser, at der ikke afgives
høringssvar.
12. Eventuelt.
Intet.
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