Referat med dagsorden til Assens Ældrerådsmøde nr. 02
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 09.00 i mødelokale 7 på Assens Rådhus.
Fraværende:
____________________________________________________________________________________
Gæster: Vicedirektør Michael Bjørn:
Leder Dorthea Lysemose:
Pkt. 11: Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Pkt. 12: Godkendelse af referat fra 16.01.2018.
Der var ikke indkommet indsigelse mod det af sekretæren udsendte referat inden den fastsatte frist i h.t.
forretningsordenens § 6, hvorfor referatet er godkendt.
Beslutning: Godkendt

Pkt. 13: Aase Andersen, Haarby ønsker at udtræde af Assens Ældreråd.
Med begrundelse i sygdom har Aase Andersen, Svinget 10, 5683 Haarby ønsket at udtræde af Assens
Ældreråd med øjeblikkeligt virkning.
Beslutning: Godkendt

Pkt. 14: Astrid Nissen, Aarup indtræder som nyt medlem af Assens Ældreråd.
Første suppleant Astrid Nissen, Engdraget 17, 5560 Aarup indtræder som permanent medlem af Assens
Ældreråd med øjeblikkeligt virkning. Astrid Nissen har tlf. 64432440 og mail: engdraget17@gmail.com
Beslutning: Godkendt + udleveret en IPad + IP mail: asnis@assens.dk
skal indsætte på ÆR. kontaktlisten

Pkt. 15: Valg af ny sekretær.
Aase Andersen beklædte posten som valgt sekretær. Med Aases udtræden af ældrerådet skal der vælges
en ny sekretær.
Beslutning: Evy H. Nielsen

Pkt. 16: Orientering ved Vicedirektør Michael Bjørn.
Michael Bjørn`s fagområder i forhold til ældrerådet er: Økonomi – Politik – Social- og sundhedsudvalget.
Derudover Assens Kommunes organisation med fokus på ældreområdet.
Ok. God Gennemgang om Assens kommune struktur ift. de politiske udvalg, Økonomi, herunder Puljer m.m.
Michael Bjørn orienterer herom, samt uddyber problemstillingen vedr. besparelser på daghjemområdet.
Beslutning: OK.
Assens Ældreråd – møde nr. 02 – 20.02. 2018.

Side 1

Pkt. 17 Orientering ved leder af Ældre & Sygepleje Dorthea Lysemose
Dorthea Lysemose`s fagområder i forhold til ældreområdet er:
Hjemmepleje - Hverdagsrehabilitering – Daghjem – Demensteamet (demenskonsulenter/demenskoordinator) – Sygepleje – Akutsygepleje – Center for Rehabilitering og Akutpleje.
Dorthea Lysemose vil orientere fra sine fagområder.
Beslutning: Ok. God gennemgang af området
-Spørgsmålet om optag af sosu – hjælper & assistenter, og Centret for rehabilitering tager op på næste
møde med Dorthe Lysemose i maj mdr.

Pkt. 18: Udarbejdelse af høringssvar til besparelser på daghjemområdet.
Beslutningstema:
I forbindelse med udmøntning af besparelserne, der er lagt ind i budget 2017-2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område, besluttede Byrådet den 30. august 2017, at budgettet for daghjemskørsel i 2018
skal reduceres med kr. 125.000 stigende til kr. 500.000 i overslagsårene. Samtidig skal daghjemmenes
åbningstider reduceres svarende til kr. 400.000 kr. (lønudgift) fra 2019 og frem.
Pkt. 5 fra SSU-møde 05.02.2018 vedlægges som bilag.
Beslutning. ÆR.anbefaler Model 2, fordi den kan giver færre konsekvenser for borgene, men ÆR. vil
følge udviklingen nøje + Ole udarbejde ældrerådet et hørringsvar..

Pkt. 19: Godkendelse af vedtægtsændringer for Assens Ældreråd.
I møde 16.01.18 blev vedtægten for Assens Ældreråd gennemgået, og der blev fremsat forslag til ændringer / rettelser. Disse rettelser fremgår af vedlagte bilag, og indstilles godkendt og indarbejdet i den endelige vedtægt, som skal fremsendes til Assens Byråds godkendelse.
Beslutning: Godkendt. Videresendes til godkendelse i byrådet og underskrives af borgmester og Ældrerådet formand

Pkt. 20: Godkendelse af forretningsorden for Assens Ældreråd
I møde 16.01.18 blev forretningsordenen for Assens Ældreråd gennemgået, og der blev fremsat forslag til
ændringer / rettelser. Der er foretaget ændringer / rettelser til § 1, stk. 2 - § 9 - § 10, stk.2 - § 12 - § 14.
Det er især § 9 som er væsentlig ændret. De øvrige ændringer er redaktionelle.
Beslutning: Godkendt, og videresendes til orientering

Pkt. 21: Orientering v/formanden
Der orienteres ud fra aktuelle emner.
Borgmesteren har meldt tilbage at han var glad for have hilst på os ved sidste møde.
Formanden har haft et møde med velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær og udvalgsformand, Charlotte Kjær.
-Vi drøftede det fremtidige samarbejde mellem Social-sundhedsudvalget og Ældrerådet, bl.a. gensidige
ønsker om temamøder.
-Vi drøftede visioner på ældreområdet, bl.a. seniorbofællesskaber.
-Drøftede muligheden for at "bruge"lokalrådene som sparringspartnere i forhold til plus 60 årige rundt i
kommunen, og meget mere.
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Pkt. 22: Store forhøjelse af spildevandstaksterne.
I møde 16.01.18 blev der under pkt. 3 drøftet den forestående store forhøjelse af spildevandstaksterne.
Dette resulterede i at ældrerådet pålagde Ole, på ældrerådets vegne, at udarbejde og sende en skrivelse til
Assens Forsyning, hvori man påpegede det betænkelige i forhøjelsen, samt påberåbte sig høringsretten i
sagen. Dette er sket ved skrivelse fremsendt pr. mail 23.01.18 til Assens Forsyning, med kopi til Assens
kommune, att. borgmesteren.
Skrivelsen er tidl. fremsendt til ældrerådets medlemmer.
Beslutning: Intet nyt. Ole undersøger om Ældrerådet har hørringret.

Punkt 23. 24 og 25 udsættes til næste ÆR møde den 20. marts. 2018

Pkt. 25: Status for ældrerådets Hjemmeside.
Assens Ældreråd har egen hjemmeside med adressen: http://www.assensaeldreraad.dk
Helge Jensen vil give en status for hjemmesiden.
Beslutning:
Pkt. 26: Møder og konferencer.
1. Årsmøde i Regionsrådet den 28. februar. Formand & kasseren deltager
2. Temadag 5. marts med emnet Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd: Alle deltager +aftaler
samkørsel.
3. Formands/næstformandsmøde 3. april, Formand & Næstformand deltager
4. Repræsentantskabsmøde Nyborg Strand 7. maj
5. Ældrepolitisk konference Nyborg Strand 8. maj med emnet Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
Beslutning: 4-5 Udsætte til næste møde

Pkt. 27: Næste møde: tirsdag den 17.april 2018 kl. 9 i mødelokale 7
Husk at meddele i god tid, hvis I har punkter I gerne vil have på mødet.
Beslutning:

Pkt. 28: Orientering til pressen
Formanden orienterer pressen på Ældrerådets vegne. Hvilke sager skal pressen informeres om?
Beslutning: Intet

Pkt. 29: Eventuelt
Beslutning: Fælles Frokost

Assens den 22. 02.2018
Sekretær: Evy H. Nielsen
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