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Referat af møde i Ældrerådet
torsdag d. 23. maj 2019, kl. 14.00 17.00
Afbud fra:
Karen Ulletved, Merete Helgens
Ordstyrer:
Ib Ketelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------Direktør Gitte Østergaard deltog og gav en status på Rehabiliteringsarbejdet og Ældre- og
Handicapforvaltningens strategi for fastholdelse af social- og sundhedselever på uddannelsen.

Følgende emner blev berørt:
Rehabiliteringsstrategien og den tilhørende kompetenceudvikling for personalet i Ældre og
Handicapforvaltningen.
Byrådets mål og graden af målopfyldelsen
Medarbejdertilfredshed og sygefravær i Ældre og Handicapforvaltningen herunder brugen af
vikarer.
Forvaltningen som praktiksted for elever og studerende.
Plejeboliger og aflastningspladser.
Tilsynsrapporter og de tilhørende handleplaner
Forvaltningens tilbud til borgere med forskellig kulturel baggrund.
Ældrerådets høringssvar til Ældre og Handicapudvalget.
Gitte Østergaard deltager gerne på et Ældrerådsmøde igen på et senere tidspunkt, hvis der er ønske
om det.

------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra Ældrerådsmøde d. 25. april og 8. maj 2019.

Den 25. april 2019.
Godkendt.
Den 8. maj 2019, pkt. 3.
Uffe Clausen tog afstand fra og tilsluttede sig ikke det skrevne.
Herefter godkendt.
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Drøftelses- og beslutningspunkter
3. Drøftelse af den uddybende tekst til de prioriterede emner fra Ældrerådsmødet d. 8. maj
med henblik på møde med Udvalg og høringssvar til Budget 2020.
Alle grupper har indsendt materiale det gennemgås og evt. bemærkninger tilføjes.
Indsendte oplæg vedrørende nedenstående prioriterede emner blev alle godkendt. De lægges på
Ældrerådets hjemmeside gerne på nyhedssiden med link til gruppernes indlæg.
Aflastnings- og akutpladser
Uddannelse og kompetencer.
Visitationskrav til plejehjem:
Frisklavet mad på plejecentrene.
Boligformer, der opfylder de ældres behov.
Bevarelse af klippekort.
Lokale dagcentre i nærmiljøet til demente borgere.
SBH-kørsel til demente og psykisk syge borgere.

vigtigt at folk stadig kan træne.

rænings- og motionstilbud i Seniorhuset kort nævnt. Det er

Der er forslag om at finde en systematik for fremtidig udarbejdelse af oplæg, fra
arbejdsgrupperne, for at sikre en ensartethed i det materiale som lægges på hjemmesiden
På mødet med Udvalget den 4. juni er det op til grupperne selv at udpege, hvem der fremlægger.
4. Procedure for administration af hjemmeside
Ældrerådet tilslutter sig udsendte procedure for ajourføring af hjemmesiden med den tilføjelse,
at det er Ældrerådets læserbreve, der lægges ind.
PR-gruppen bestående af Ib Ketelsen, Kurt Kjerrumgaard og Dagmar Andersen opfordres til at
være obs på, hvordan tingene indsendes og ønskes publiceret. Arbejdsgrupperne kan have
forskellige måder at gøre dette på. PR-gruppen sikrer en tæt dialog med arbejdsgrupperne
herom.
Efter godkendelse sendes det til publicering via Kaare.
Arbejdsgrupperne opfordres til at sende indlæg til hjemmesiden.
Drøftelses- og orienteringspunkter
5. Nyt fra arbejdsgrupperne.
Demensgruppen:
Uge 36 er demensuge. I den forbindelse opfordres alle i ældrerådet til at blive demensven.
Gruppen udsender mail med info om, hvor man kan tilmelde sig.
Antallet af demensvenner øges støt.
Mad og Måltider.
Har holdt et enkelt møde siden sidst, hvor indhold i tekst vedrørende varm mad på
plejehjemmene blev drøftet.
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Der er planlagt nyt møde med Munke Mose Plejecenter i stedet for det aflyste, vedr.
erfaringerne med den varme mad.
Sammenhængende sundhedsvæsen.
Har ikke holdt møde siden sidst.
Trafikgruppen.
Der har været møde med Fynbus. Høringssvar vedr. busnet 2020 er kommet ind forskellige
steder fra og blev diskuteret.
Der arbejdes på at alle chauffører bliver demensvenner.
Der er møde med By- og Kulturforvaltningen den 7. juni. Ann Svarer udsender dagsorden
snarest.
Der skal følges op på tilbagemeldingerne vedrørende Borgernes Hus og Odeon.
6. Danske Ældreråds repræsentantskab i Nyborg.
Dagmar Andersen orienterer om, at Mogens Rasmussen blev valgt som formand.
Oplæg fra Frederiksberg blev nedstemt, da det i stort omfang ville fjerne Danske Ældreråds
indflydelse.
Elisabeth Svane fra Ensomme Gamles Værn har modtaget hæderspris.
7. 7-by mødet i Esbjerg.
Dagmar Andersen har udsendt materiale herfra.
Et godt og inspirerende møde med gode oplæg bl.a. om Akutteam, yderligere plejehjemspladser,
projekt vedr. byggeri med private investorer, rekruttering og kompetenceudvikling.
Ligeledes blev orienteret om indsats med 10 praktikvejledere, som har givet et fald i
frafaldsprocenten fra 31% til 10%.
8. Økonomi.
Taget til efterretning.
På næste opgørelse vil afregning for deltagelse i Nyborg og Kerteminde formentlig være med.
9. Orientering.
9.1. Nyt fra formanden
1.oktober
Der er sat 6000 kr. af til arrangementet. Udover Kurt Kjerrumgaard har Dagmar
Andersen meldt sig som ansvarlig for planlægningen.
Planlægningsmøde med Ældresagen blev aflyst på grund af sygdom. Dagmar Andersen
kontakter næstformand Kirsten Rosenkilde for nyt møde. Gode idéer til oplægsholdere
modtages gerne!
Åbent hus i Seniorhuset den 12. juni. Seniorhuset laver folder til uddeling på dagen.
Ældrerådet har booket bord, så borgere, der er interesserede, kan få information om
f.eks. Ældrerådets arbejde, Ældrerådets hjemmeside o.a.
Samme dag er der møde med borgmesteren men før og efter vil der være
repræsentanter fra Ældrerådet ved bordet.
Ældrerådets kontor er denne dag udlånt til en udenbys gruppe.
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Hæfte vedr. Bystrategi 2019 uddeles til alle.
Høringssvar til denne kan lægges ind via Høringsportalen indtil 7. juli 2019.
Er der ting, der skal tages op kan dette drøftes på Ældrerådsmødet den 27. juni.
Henvendelsen til Odense Byråd vedrørende kørselsgodtgørelse.
Der er kommet tilbagemelding fra borgmesteren om, at sagen er sendt til juridisk
afdeling til en vurdering. Herefter behandles sagen politisk.
Ældrerådet har mulighed for at afgive høringssvar til budget 2020 to gange, både forud
for drøftelsen i Ældre- og Handicapudvalget og forud for at udvalget træffer beslutning
Frist for afgivelse af det første høringssvar er 3. juni kl. 12. Udvalget har møde den 4.
juni. Ældrerådet deltager 1 time og præsenterer via korte oplæg til de 5 emner, der er
valgt at prioritere.
Straks efter Udvalgets møde den 28. maj sendes materiale, som Ældrerådet skal have
til høring. Frist her er den 16. juni.
9.2. Ældrerådets medlemmer
Nyt fra regionsældrerådet
Intet nyt.
9.3. Ældre- og Handicapforvaltningen
Intet nyt.
10. Afgivelse af høringssvar
Tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk bistand og mad
Handleplan for Pårørendepolitik
Udbud af diabetesartikler
Ovenstående lægges på hjemmesiden. Ester Thomsen er ved at lægge sidste hånd på høringssvar
vedrørende klippekort. Det sendes d.d.
11. Eventuelt
Tilsynsrapporter og klassifikationer.
Der er undren over konklusionerne i de 2 seneste tilsynsrapporter fra Havebæk.
Dette da der bl.a. er nævnt punker vedrørende borgeres værdighed, selvbestemmelse og
opmærksomhed på ændringer i borgerens behov, der ikke synes optimale.
Lene Noer orienterer om, at der er 2 slags tilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed og BDO.
Høringssvar.
Disse udsendes sædvanligvis sammen med dagsordenen 1 uge før Udvalget holder møde.
Her vil høringssvaret være vedhæftet dagsorden, så det er læst inden mødet.
Da Ældrerådet har fået mulighed for at afgive 2 høringssvar til budget 2020, er der
undtagelsesvis meget kort frist.
Det er stadig hele Ældrerådet, der sender svarene.
Forretningsorden beskriver, hvordan høringssvar håndteres.
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