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

________________________________________________________________________________

Referat fra møde i Ældrerådet
torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 14.00 – 17.00
Mødet afholdtes på Ørbækvej 100, lok. 1.s.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere: Anette Thysen, Ann Svarer, Bjarne Hilmersson, Dagmar Andersen, Ib Ketelsen, Johnny
Rasmussen, Lars Thrysøe, Lisbeth Lykkegaard, Lise Witved, Merete Helgens, Parly Dupont, Karen
Ulletved og Kurt Kjerrumgaard
Afbud: Ester Thomsen, Helle Oldefar
Referent: Lene Noer

Kl.14.00 - 14.30:
Oplæg og dialog vedr. ÆHF’s omsorgssystem Én plan v./ repræsentant for Digitalisering i ÆHF.
Referat:
Else Jermiin, leder af digitalisering, præsenterer baggrunden for etablering af Én plan, opbygning af
og indhold i Én plan og viser under oplægget, hvordan omsorgssystemet virker i praksis via en test
version.
Ældre og Handicapforvaltningen har valgt selv at udvikle det omsorgssystem som bruges til
planlægning, koordinering og dokumentation af borgerrettede indsatser samt til brug for analyser.
Borgeren skal opleve kun at have en plan, målet er i et fremtidsperspektiv, at man som borger har
fri adgang til sine data.
Præsentationen vedlægges referatet.

1. Godkendelse af dagsorden.
Referat:
Det medsendte bilag vedr. hjælpemidler hører til punkt 7, nyt fra arbejdsgrupperne.
Det medsendte bilag vedr. økonomi, er en opgørelse direkte fra økonomisystemet.
Bjarne finder, at den måde hvorpå dagsordenen udformes, er ufuldstændig.
Godkendt med ovenstående kommentarer.

2. Godkendelse af referat fra d. 27/9 2018
Referat:
Til referat af 27.9 er følgende kommentarer:
Punkt 2, side 4 vedr. emner på temadag. Opmærksomhed på mulige overlap mellem arbejdsgrupper
og Ældreråd ift. til emner. Dette bør dog ikke afholde Ældrerådet fra at tage de samme emner op.
Kommentarer tages med i arbejdsgruppen.
Formanden påpeger, at man finder det uheldigt at et medlem af Ældrerådet, på Danske Ældreråds
temadag den 26.9, har udtalt sig om mulig fælles annoncering for alle fynske Ældreråd, med et

forslag, som Ældrerådet ikke bakker op om. Det viser sig, at være en ide og ikke et forslag.
Ældrerådet drøftede i en forbindelse holdninger til udtalelser.
Der er ønske om at møde Direktør Gitte Østergaard på Ældrerådsmøderne, samt at Gitte Østergaard
får tilsendt Ældrerådets referater direkte. Forretningsudvalget vil drøfte dette på kommende FU.

3. Afklaring af sag om grænserne mellem kompetence i hhv., Ældreråd, FU og
arbejdsgrupper:
Beslutning om det videre forløb.
Bilag er udsendt.
Referat:
Et samlet Forretningsudvalg har, på Ældrerådets vegne, sendt brev til danske Ældreråd. Der
foreligger spørgsmål og svar på henvendelsen.
Det drøftes, hvorvidt Ældrerådet ønsker at fortsætte med denne sag eller om man ønsker at arbejde
videre med vedtægterne, som de er. Der er blandt Ældrerådets medlemmer, forskelle i holdninger
til, hvad man vil med arbejdsgrupperne.
Konklusion:
Sagen parkeres i eget regi, til det videre samarbejde om forslag til ny forretningsorden.

4. Evaluering af arbejdsgrupper (drøftelse):
Orientering vedr. kontaktudvalg.
Bilag er udsendt.
Referat:
Ib præsenterer emnerne og de foreløbige tendenser i forhold til nedenstående spørgsmål.
• Er det den rigtige struktur med arbejdsgrupperne.
• Er det de rigtige arbejdsgrupper
• Er det de rigtige sager
Emnerne drøftes forud for beslutning på næste møde.
I drøftelsen indgår: At man respekterer hinandens synspunkter og opfatter uenighed som en styrke.
At arbejdsgrupperne fortsat arbejder med hele området, men med fordel kan prioritere en til to
opgaver inden for området. Endvidere fremkommer forslag om udarbejdelse af en årsrapport.
I drøftelsen indgår også Ældrerådets ønske om at påvirke den aktuelle debat, samt spørgsmålet om
arbejdsgruppernes og enkelt medlemmers mulighed for at udtale sig på henholdsvis Ældrerådets og
egne vegne. Ved afgivelse af høringssvar, er arbejdsgangen altid den samme.
Konklusion:
På baggrund af drøftelsen kommer Forretningsudvalget med konkrete forslag til beslutning på
kommende Ældrerådsmøde.
Orientering vedr. Kontaktudvalg
Dagmar orienterer om kontaktudvalg. Ældre og Handicapudvalget har besluttet, at de vil besøge
hvert enkelt plejecenter tre gange inden for den fire års periode. På kontaktudvalgsmødet, af typisk
to timers varighed, deltager udover en politiker, et medlem af Ældrerådet, borgere, pårørende og
stedets leder.
Der er tale om 26 plejecentre (herunder Næsbyhus og Lille Glasvej) samt Byhuset. I år er der
afholdt kontaktudvalgsmøder på 16 plejecentre og i Byhuset.
Ældrerådet drøfter, hvem der ønsker at deltage i kontaktudvalgsmøderne, der skal også findes
suppleanter.
Konklusion:

De Ældrerådsmedlemmer, der ønsker at deltage i kontaktudvalgsmøderne, sender mail til Dagmar
med oplysning om, hvor mange møder man ønsker at deltage i og på hvilke plejecentre man ønsker
at deltage.
Særlig bemærkning fra Bjarne Hilmersson til referatet pkt. 4. ”Orientering vedrørende
kontaktudvalg”.
Formanden indledte under pkt. 4, som var til drøftelse, med et konkret forslag til beslutning om
Ældrerådets organisering af kontaktudvalg. Til dette bemærkede jeg, at punktet på dagsordenen
var formuleret til drøftelse og ikke stillingtagen. I det jeg tilføjede, at jeg havde kontaktet
forretningsudvalget forinden med mine overvejelser desangående. Disse bemærkninger ignorerede
formanden, idet hun fremlagde sit eget forslag til afstemning.
5. Evaluering af Ældrerådsmøder:
FU foreslår en procesplan, hvor der kan gives input med en konstruktiv tilgang forud for
ælderådsmødet i november vedrørende:
Dagsorden, Form, Indhold, Ledelse og Mødedeltagelse.
Input til Dagmar senest d. 9/11 2018.
Referat:
Formandskabet ønsker input fra Ældrerådets medlemmer til, hvordan man ønsker
Ældrerådsmøderne afholdt. Forslag indsendes til Dagmar under de fem overskrifter.
Konklusion:
Forslag til dette behandles på næste møde. Evaluering af forretningsorden behandles på mødet i
december.

6. Hjemmeside:
Beslutning vedr. drift af hjemmesiden.
Referat:
Helle ønsker ikke længere at varetage funktionen som webmaster for Ældrerådets hjemmeside.
Emnet drøftes, herunder muligheden for at anvende en ekstern webmaster.
Der er udfordringer med hjemmesiden, den lever ikke op til forventningerne.
Konklusion:
Ældrerådet anmoder PR-gruppen om at finde en snarlig løsning og godkender at gruppen går i gang
med at finde en ekstern webmaster.
Under punktet godkender Ældrerådet desuden, at PR- gruppen anskaffer navneskilte til Ældrerådets
medlemmer.

7. Nyt fra arbejdsgrupperne
(bilag vedlagt)
Referat:
Parly orienterer om sin deltagelse i møde i Idrættens Hus. Det godkendes først i 2019 at Ældrerådet
har to pladser og to suppleanter.
Pga. tidsnød fremsendes øvrig orientering skriftligt til referent og fremgår herunder:
Frivillighedsgruppen: Supplerer ovenstående orientering fra Parly med at oplyse om, at Parly ved
deltagelsen ikke havde stemmeret på mødet i Ældreidrættens Hus (idet godkendelse i 2019
afventer), at der på næste Ældrerådsmøde skal vælges en suppleant for Lise.
At der på baggrund af stigende efterspørgsel efter mere hensyntagende undervisning, starter der
hold for ældre, der har omfattende funktionstab. Det starter d. 5/11 kl. 10.30 i mødelokalet indgang

K. Her kan alle deltage.
At der er modtaget bevillinger fra generationsmidlerne til to projekter med aktivitet på tværs af
generationerne, uddelt til kontaktpersonerne og på holdene.
Caféen bliver flittigt brugt, der er mange, der mødes efter træning til kaffe og afslapning.
Rehabiliteringsgruppen: har været proaktive og det førte til det skrift vedr. hjælpemidler, der er
udsendt om bilag til dagens dagsorden. Et punkt som ikke blev behandlet på grund af tidnød.
Trafikgruppen: Har været på rundgang i Odeon, men erfarede ret hurtigt, at det var nødvendigt med
en ansat til at vise os rundt. Der var for mange spørgsmål til at vi selv kunne danne os et overblik
over mangler. Vi afventer dato fra Odeon for ny ledsaget rundtur.
Vi har også været på rundgang i Borgernes Hus. Det er et rigtigt godt borgerhus, hvor der også er
mulighed for at låne et mødelokale – hvilket vi gjorde. Der er nogle mangler ved Borgernes hus
som vi konstaterede. Manglende afmærkning på trappetrin ved indgangen. Der mangler stole med
armlæn ved Borgerservice. Der er Pc’er til offentligt brug, - supergodt, men der bør være én som er
indrettet således at en kørestolsbruger også kan anvende den. Desuden bør der være mulighed for
gennemgang fra Banegården til Borgernes Hus. Der mangler en indgang fra bagsiden af huset, og
mangler adgang fra parkeringshuset ved Banegården til indgangen ved Borgerservice.
Vi har lavet oplæg til B&K mødet d. 29/10. Her fortæller vi om arbejdet i trafikgruppen.
Vi skal i gang med høringssvar vedr. busplan 2022. Det skal indsendes senest 7. november. Vi
behandler svaret på vores gruppemøde d. 2. november og herefter udsendes det til ÆR.

8. Økonomi:
Danske Ældreråds ældrepolitiske konference, Vingsted d. 15/11 2018.
Formand/ næstformandsmøde i 7-byerne - opstart i ny valgperiode
(Referat udsendes)
Referat:
Johnny redegør for økonomien ved gennemførelse af 1. oktober arrangement.
Udgiften har været mindre en budgetteret.
9. Orientering:
Nyt fra:
- Formanden
- Medlemmer af Ældrerådet
- ÆHF
Referat:
Formanden:
• Orientering fra møde i Nyborg afholdt den 24.10 18. Der var oplæg fra en meget
inspirerende leder af et plejecenter, hvor man bla. har kopieret hver borgers egen
indgangsdør fra tidligere bolig. Lederen holder gerne foredrag.
• I Danske Ældreråds møde i Vingsted deltager: Anette, Ester, Johnny, Merete, Dagmar, Ib og
Lisbeth.
• I møde i BKF 29.10 deltager: Dagmar, Lise, Parly, Merete, Ester, Ann, Anette, Merete og
Kurt.
ÆHF:
• Lene orienterer kort om hvilke sager Ældre og Handicapudvalget forventes at behandle på
de kommende udvalgsmøder.
• Ny sekretær i Ældrerådet er fremover Pia Sandholdt

•

Jurist i ÆHF deltager pga. tidsnød, ikke under punktet. Derfor udsendes det af Ældrerådet
efterspurgte materiale, med uddybning af såvel Ældrerådets lovgrundlag samt en uddybende
oversigt over hvilke aktiviteter, der udløser vederlag og kørselsgodtgørelse, i stedet sammen
med referatet. Jurist i ÆHF deltager gerne i kommende Ældrerådsmøde.

10. Høringssvar:
- Udmøntning af Budget 2019 i ÆHF
- Værdighedspolitik
- Forslag til fremtidige kollektive trafiknet, gældende fra 2020
Referat:
Trafiknet høring pr 7.11 2018
11. Evaluering af 1. oktober-arrangement.
Referat:
Omkring 140 deltog. Ældresagen var begejstrede for dagen. Gruppen har endnu ikke evalueret
dagen. Johnny tager Ældrerådets umiddelbare tilbagemeldinger med, når gruppen evaluerer.
12. Eventuelt.
Merete: Har deltaget i WHINN konferencen.
Lars: Efterspørger tilbagemelding på nogle fremsendte kommentarer. Dette afstedkommer en
opmærksomhed på Ældrerådsmedlemmernes kommunikation via mail.

