Referat med dagsorden fra Assens Ældrerådsmøde nr. 03
tirsdag den 20. marts 2018 kl. 09.00 i mødelokale 7 på Assens Rådhus.
Afbud: Henning Falkesgaard. Anne-Marie Gejel.
____________________________________________________________________________________
Gæster:
Orientering ved Vicedirektør Michael Bjørn: Kommunens høringsprocedure.
Og drøfter Ældrerådet møde med de politiske udvalg, og konkret møde med Ssu.
En præcisering af Ældrerådets høringsret.
Møde med Ssu. Planlægges med ældrerådets deltagelse ved maj eller juni mødet. Ældrerådet ser frem et
godt samarbejde, hvor vi kan drøfte forskellige temaer til gensidig inspiration. Ved første møde ser vi
frem til en aftale om samarbejdsform.
Orientering ved Leder Signe Lunn Walls: Fagområde: Plejehjem, Eden Alternative, Nattevagt,
Madservice, Forebyggelseskonsulenter (forbyggende hjemmebesøg) Pårørenderådgiver og Træning.
ÆR. Fik en flot og fyldestgørende gennemgang hele Signe Lunn Walls områder Fra økonomi til
plejehjem, Eden og hvorfor, bemanding på samtlige plejehjem, i hele døgnet. Hvem og hvor der var
genoptræning samt vedligeholdelses træning. Madservice, De forebyggende hjemmebesøg, m.m.
Pkt. 31: Godkendelse af dagsorden
Beslutning: godkendt med en dato rettelse ift. næste ÆR. Møde
Pkt. 32: Referat fra 02.20 .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.
Til efterretning: Taget til efterretning.
Pkt. 33: Høringssag
Samlet redegørelse for kommunale tilsyn på frit-valgs-daghjem og plejeboligområdet
Myndighed Sundhed har udfærdiget en samlet redegørelse på sundhedsområdet for de kommunale tilsyn
på frit-valg-området, daghjemsområdet og de kommunale tilsyn på plejeboligområdet.
Det kan oplyses, at der ikke har været indberetning om risikobaserede tilsyn i plejebolig fra
Embedslægen, hvorfor der ikke foreligger redegørelse fra dette område.
Høringsvaret er tilsendt kommunen: pga. Ferie

Pkt. 34: Høringsag: Strategi for borgere med kronisk sygdom i Assens Kommune
Resultatet af kommunens indsatser på dette vigtige område er det vanskeligt at gøre ret meget ved. Det som er
interessant set med Ældrerådets øjne er, om der mangler områder som ikke er nævnt.

Til beslutning.
Strategien, er ikke kun en Ældreråd høringssag fordi det handler om alle borgere i Assens kommune. Dog
er der sendt bemærkninger ift. velfærdsteknologi.

Ældrerådsmøde nr. 3, den 20.03.2018

Side 1

Pkt. 35: Ældrerådet regnskab for 2017 vedlagt som bilag1.
Til efterretning: Taget til efterretning, ÆR budget er samme bevilling, som i 2017.

Pkt. 36: Fordeling af Ælderådsmedlemmerne i specifikke møder, konferencer m.m. indenfor ældreområdet. Udsætte til næste ÆR. Den 17. april.

Pkt. 37: Møder og konferencer.
1. Repræsentantskabsmøde Nyborg Strand 7. maj.
Ældrerådet i Assens kommune har 2 stemmerberettiget deltager, formand & næsteformand og 5 ÆR
medlemmer deltager som ”gæster” samt en invitation til Social Og Sundhedsudvalgs formand Charlotte
Kjær & næstformand Henning Jensen i at deltage.
2. Ældrepolitisk konference Nyborg Strand 8. maj med emnet Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
Pt. Er der 6. der deltager i den ældrepolitiske konference. OBS tilmelding fristen er mandag den 26.
marts
Pkt. 38: Udbetaling af godtgørelse til ældrerådets medlemmer.
Udbetaling i h.t. bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse.
a. udbetaling af fastsat godtgørelse pr. år:
Formanden
kr. 1.200,00
Næstformand
kr. 800,00
Kasserer
kr. 800,00
Sekretær
kr. 800,00
Web-master
kr. 800,00
b. udbetaling efter bilag:
Kørselsgodtgørelse til møder og kurser Excel. ældrerådsmøder med 3,54 kr. pr. km. for 2018.
Der skal ske samkørsel, hvor dette er praktisk muligt.
Bilag til kørselsgodtgørelse fremsendes som fil
Refusion af blækpatroner og printerpapir efter bilag en gang pr. år
Refusion af udlæg i h.t. formandens godkendelse.
Beslutning:
At der udbetales godtgørelse til web-masteren.

Pkt. 39: Evaluering af temadag, Middelfart den 5. marts 2018
Rigtig god dag, fik en rigtig god og grundig info om hvad ældrerådes er + opgaver ift. ældrerådsarbejde
bla. hvor vigtig ÆR. Høringsret er, dog var den store sal, ikke hensigtsmæssigt ift. gruppearbejde.
Pkt. 40. Invitation: Det mobile Rådgivnings og Aktivitetscenter på demensområdet udvikles i
nedenstående netværk.
Kære Ældreråd, På vegne af styregruppen for udviklingen af Det mobile Rådgivnings- og Aktivitetscenter
på demensområdet fremsendes her invitation til Kick-Off-møde – se vedhæftede invitation.
5. april 2018 kl. 16.00-19.00 på Foderstoffen, Rudmevej 121, Rudme, 5750 Ringe.
Opmærksomhed på tilmeldingsfrist – og tilmeldingsmailadresse.
Astrid, Hanne, Dorthe og Evy deltager.
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Pkt. 41: Orientering v/formanden
Der orienteres ud fra aktuelle emner
 Ældrerådets vedtægter & forretningsorden er sendt, videre i systemet, til underskrift og
godkendelse
 Finanslov: 4.2 midler, målrettet ”flere varme hænder” bør udmøntes ift. normeringer på især
plejehjemmene + evt. udekørende aftenvagter.
 Formanden er inviteret til Demensmøde i Odense, sammen med Michal Bjørn.
 Formand glæder sig over at journalist Lene Olesen, er tilbage, ganske vist i en begrænset periode.

Pkt. 42: Status for ældrerådets Hjemmeside.
Assens Ældreråd har egen hjemmeside med adressen: http://www.assensaeldreraad.dk
Helge Jensen vil give en status for hjemmesiden.
Beslutning:

- Ældrerådes hjemmeside skal ryddes op, og gamle sager skal væk, men vi må konstatere at den ikke
bliver benyttet af mange borgere, men mest af ældrerådet selv.
- Derefter kom en snak om ældrerådspjecen, den bør ligge alle offentlig steder såsom bibliotekerne,
plejehjemmene, daghjem, træningslokaler samt læge, tandlæger ol.

Pkt. 43: Orientering til pressen
Formanden orienterer pressen på Ældrerådets vegne. Hvilke sager skal pressen informeres om?
Beslutning: Intet.

Pkt. 44: Næste møde: tirsdag den 17.04. 2018 kl. 9 i mødelokale 7
Husk at meddele i god tid, hvis I har punkter I gerne vil have på mødet.
Beslutning:

Pkt. 45: Eventuelt
Der blev fortale om flere aktiviteter som foregår på plejehjemmene bla. salg af ” huske kager” hvor
overskuddet går til Alzheimer foreningen.
Dette kom på et tidspunkt i under den almindelig snak, men sætte på næste dagsorden
Planlægning af ”ekskursion” hvorhen og hvad.. Svendborgs dementlandsby. Ventetid.
Besøg på madsservice

Bilag til pkt.33: Samlet redegørelse for kommunale tilsyn på frit-valgs-daghjem og plejeboligområdet
Bilag til pkt.34:Strategi for borgere med kronisk sygdom i Assens Kommune
Bilag til pkt.35: Ældrerådet regnskab for 2017

Assens den
21.03.2018
Sekretær: Evy H. Nielsen
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