Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Tlf. 6551 3207
Email: lno@odense.dk

________________________________________________________________________________

Referat af ekstraordinært møde i Ældrerådet
Onsdag den 8. maj 2019, kl. 9.00 – 14.00
Mødet afholdes i møderum 1 i Seniorhuset, Toldbodgade 5

Afbud fra:
Karen Ulletved

Drøftelses- og orienteringspunkter
1. Velkomst ved Formanden. (Kl. 9.00).
Kaffe og brød.
2. Myndighedschef Svend Tabor med faktuelle oplysninger om den praksis som borger og
pårørende møder i forvaltningen/Myndighed. (Kl. 9.15-9.45).
Svend Tabor orienterede.
3. Forretningsudvalgets ønske om at tage et ekstra punkt på dagsordenen blev godkendt.
(Kl. 9.45-9.50).
Udfaldet af dette punkt blev, at flertallet i Ældrerådet godkendte, at nedenstående bliver sendt
som læserbrev til FS:
Ældrerådet i Odense tager afstand fra Uffe Clausens udtalelser i pressen om en navngiven
arbejdsgruppe i Ældrerådet og om et navngivet medlem af Ældrerådet. Vi vil bede Uffe Clausen
om at fremsætte sin kritik af alt vedrørende Ældrerådet i selve Ældrerådet til en demokratisk
drøftelse i dette forum.
4. Introduktion til oplæg fra arbejdsgrupperne med belysning af de problemstillinger, som
har ført til arbejdsgruppens prioritering. (Kl. 9.50-13.25).
• Dagcenter og aflastningspladser
• Det gode plejehjem – kompetence personale/ledelse
• Træningstilbud i Seniorhuset
• Velfærdsteknologiske løsninger
• SBH-kørsel for demente
• Overgange
• Klippekort
• Mad på plejecentre
• Visitation til plejebolig
• Normeringer generelt.
Oplæg fra grupperne.

Drøftelses- og beslutningspunkter
5. Prioritering af fokusområder. (13.25-13.45).
1. Aflastningspladeser/akutpladser

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normeringer, herunder uddannelse og kompetencer
Visitationskrav til til plejehjem
Frisklavet mad på plejehjemmene
Boligformer, der opfylder de ældres behov
Bevarelse af klippekort
Lokale dagcentre i nærmiljøet til demente borgere
SBH-kørsel til demente og psykisk syge borgere

Disse punkter skal følges op af en kort ledsagende tekst, som skal vedtages på ældrerådsmødet
d. 23. maj. Forslag til denne tekst vil blive sendt til alle ældrerådsmedlemmer senest 21. maj fra
arbejdsgrupperne.
De 8 emner skal med i vores høringssvar vedr. budget 2020.
Endvidere vil vi tage de første af disse punkter med til vores møde med Ældre- og
Handicapudvalget og borgmesteren.
6. Evaluering af dagen. (Kl. 13.45-13.55).
Evalueringen af mødet var positiv.
7. Afslutning ved formand. (Kl. 13.55-14.00).

