Referat med dagsorden til Assens Ældrerådsmøde nr. 05
Tirsdag den15. maj. 2018 kl.12.00 i mødelokale4 Assens Rådhus.
________________________________________________________________________
Afbud:
____________________________________________________________________________________
Gæster:

Orientering ved Vicedirektør Michael Bjørn, Michal gav os en gennemgribende indblik i, hvorfor
kommunen skal reducere i ydelserne på ælder og sundhedsområdet.
-Reduktionerne skyldes bla. en stigning af pleje tyngden i 2017. Den er forsat stigende, især af
medborgere som har et større og større plejebehov, samt en stigning i kropsbårne hjælpemidler,
m.m.
- Det betyder, at borgere vil mærke en ændring i deres ydelser, personalet skal ”løbe” stærkere, og
”kan ” opgaver + struktur / færden ordninger (ekstra besøg) udføres ikke.
Assens kommunes plejehjem er pt. friholdt ift. reduktion / genopretningplan, som skyldes, at de i
forvejen er lav normeret, hvilket Ældrerådet er meget tilfreds med.
________________________________________________________________________________
Orientering ved Ældre & sundhed Leder Dorthea Lysmose: Fagområde: Hjemmeplejen,
Hverdags-rehabilitering. Daghjem. Demensteamet(Demenskonsulent/koordinator) Sygpleje,
Akutsygepleje, Centre for rehabilitering og Akutpleje.
Ældrerådet spørgsmål.
Antal uddannelsespladser / fordelt på sosu hjælper / assistenter + andre faggrupper.?
Centret for rehabilitering (tages op på næste møde med Dorthea og Lysemose).
Udsat til sept. mødet.
Signe Lunn Walls kom med en bog + en skriftlig og personlig oplevelse om EDEN koncept, som alle
Assens kommunes plejehjem arbejder ud fra. EDEN`s vision er at eliminere Ensomhed, Kedsomhed
og Hjælpeløshed.

Pkt. 56: Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger om at dagsorden skal være mere uddybende ift. pkt. der er
på dagsorden.

Ældrerådsmøde nr. 5. 15.05. 2018

Side 1

Pkt. 57: Referat fra 17.april.2018.
Der er ikke indkommet indsigelse mod det af sekretæren udsendte referat inden den fastsatte frist i
h.t. forretningsordenens § 6, hvorfor referatet er godkendt.

Pkt. 58: Møder og konferencer.
1. Repræsentantskabsmøde Nyborg Strand 7. maj
Evaluering

Det er et Repræsentantskabsmøde som alle andre, ofte lidt tungt ift. afstemningerne. Vi mener, at
bestyrelsen kunne havde gjort det lettere, ved at samle de 3 forslag, om hvor tit Danske Ældreråd skal
afholde Repræsentantskabet. Resultatet blev at der forsat afholdes repræsentantskabsmøde hvert år.
Ælderminister Thyra Franchs tale indeholdt fine ord til os som spydspidser i ældrerådsarbejdet. Bla.
mange hensigter ift. værdighed, kostforplejning (maden) på plejehjemmene og det hjemmelige islæt
m.m. Dog savnede vi tid til en debat med hende.

2. Ældrepolitisk konference Nyborg Strand 8. maj med emnet Har vi et værdigt samfund at
blive ældre i?
Evaluering:
Vi debatterede, om vi med fordel skulle vælge mere bredt. ift. de forskellige seminarer, der tilbydes
på 2 dags konferencen, således at vi kan få flere input fra de emner der er på seminarerne og fra
oplægsholderne.
-Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, som indviede os i, hvordan opgaver omkring
ældreomsorgen finansieres, løses, prioriteres og kvalitetssikres, og dette i samarbejde med ældre/seniorrådet.
-Knud Aarup, formand Socialpolitisk Forening, som præsenterede løsningsforslag til et stærkt
lokaldemokrati og gav seks bud på, hvordan man kan skabe et bedre velfærdssamfund.
-Thomas P. Bøje, professor ved Roskilde Universitet, som gav sit bud på, under hvilke præmisser,
borgerne kan og bør være aktive, når en kommune inddrager civilsamfundet
-Jacob Birkler, filosof, forfatter og fhv. formand for Etisk Råd, som gav løsningsforslag til den etiske
ældreomsorg.
Til Danske Ældreråds planlægning af både Repræsentantskabet og Konference, vil vi stille forslag
om.:
-At de gæste der ikke har stemme ret, får taletid på repræsentantskabsmødet.
-At der begge dage bliver reserve faste borde, så vi også den dag, kan vi sidde sammen.
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Pkt. 59: Evaluering af fællesmøde med det politiske social og sundheds- udvalgte fork. Til
(SoSu-udvalget) den 30. april kl. 1300-15-00
Formand fra Svendborg ældreråd.. kom med et godt oplæg og gode input, som vi i fremtiden kan
benytte, i vores fælles dialog mellem SoSu- udvalget og Ældrerådet.

Pkt. 60: Høring vedr. reduktion i forbindelse med Social og Sundheds genopretningsplan for
2018
Bilag vedlagt
Ole T. uddelte statistik på:
-Befolkningsprognose, hvor der skitseres, at gruppen af borgere over 80 er stærkt stigende, (hvilket
medføre at der ofte bliver behov for markant mere kommunal pleje)
- Oversigt over de samlede udgifter til Ældrepleje pr. 65+ årig,
- Udgifter til hjælpemidler og rådgivning.
- Udgifter til hjemmeplejen og sygepleje.
- Andel af 65+ årige, der modtager hjemmehjælp samt visiterede ugentlige timer pr. hjemmehjælpsmodtager.
- Udgifter til plejebolig pr 65 + årige.
Dette for at se hvor meget det samlet koster ift. budget og regnskab fra 2017.. det merforbrug der er
kommet, som er beskrevet undre pkt.: Gennemgangen af reduktionsblokken.
Ole T. udarbejde Ældrerådet høringsvar, tidsfristen er senest den 23. maj.

Pkt. 61: Orientering v/formanden
Varsling om høring om trafikplan FynBus. Materialet bliver tilsend den 25. maj høringsfrist 13. juni.
-Vi afventer høringsmaterialet, som vil blive sendt til ældrerådet den 25. maj.
- Formanden har været inviteret til møde i Alzheimer foreningen, Et godt møde.

Pkt. 62: Orientering fra ældrerådsmedlemmerne:
Dorthe / Mobil rådgivning / Demens møde d. 26.04.18.
-Der kommer flere yngre medborgere med demens, og derfor skal der udarbejdes nogle indsatser
målrettet denne gruppe. Fx hvor de kan deltage i nogle aktivitet, og det er vigtig, at lokalsamfundene har viden og forståelse for demensramte borgere og handler derefter.
Evy: Synlighed / Borgermøder/ politiske udvalg..
Udsat til næset møde
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Pkt. 63: Ældrerådets Hjemmeside
-Ældrerådets Referater og hørringsvar med bilag, kommer på kommunens ”hjemmeside” det betyder
at Ældrerådet kommer til at stå i den ”blå info kasse” på lige fod med andre råd og udvalg, på
kommunens hjemmeside.

Pkt. 64: Orientering til pressen
Formanden orienterer pressen på Ældrerådets vegne. Hvilke sager skal pressen informeres om?
Beslutning:
-Formanden har udtalt sig til pressen omk. Reduktionblokke og Genopretningsplan indenfor Ældre
og sundhedsområdet.

Pkt. 65: Næste ældrerådsmøde nr. 6. Tirsdag den 19.juni 2018 kl. 9 i mødelokale 7
Husk at meddele i god tid, hvis I har punkter I gerne vil have på mødet
- Afbud meddeles venligst til sekretæren.

Pkt. 66: Eventuelt

Bilag pkt. 60. Reduktionsblokke i forbindelse med Social og Sundheds genopretningsplan for 2018
Katalog. genopretning Social og sundhed maj 2018.

Assens den
21.05.2018.
Sekretær: Evy H. Nielsen
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