Referat med dagsorden til Assens Ældrerådsmøde nr. 06
Tirsdag den 19. juni. 2018 kl.09.00 i mødelokale 7 Assens Rådhus.
________________________________________________________________________
Afbud:
____________________________________________________________________________________
Gæster:
Orientering ved Vicedirektør Michael Bjørn, Økonomi, politik og social & sundhedsudvalget
Michael Bjørn gav et kort resume og status ift. Genopretningsplanen på social og sundhedsområdet.
Der overføres ubrugte midler på i alt 2,6. mio. kr. så der ændres på reduktioner / besparelserne, på nogle
borgernære områder bla. blok 14 Pårørendekonsulenten som fastholdes (Finanslovmidler) Blok 24, hvor
personalet skulle ”løbe” stærkere, Blok 15, midler til forebyggelsesindsatsen redukseres mindre og Blok 13,
Cafe Tusindfryd kan forsætte, men i ændret form, og Blok 28, § 18 midler.
Der er indkaldt til ekstra ordinært byrådsmøde den 25.juni. Debat om fordeling af midlerne på
fællesområderne, solidarisk?
Orientering ved Ældre & sundhed Leder Dorthea Lysmose: Fagområde: Hjemmeplejen, Hverdagsrehabilitering, Daghjem, Demensteamet, (demenskonsulent / koordinator) Sygepleje, Akutsygepleje, Center
for rehabilitering og Akutpleje.
1.- Opgørelse over visiteret timer til hjemmeplejen fra uge 41 i 2017 og frem til ultimo maj 2018 en
fortsættelse af de opgørelser som tidligere er forelagt ældrerådet.
Ift. det materiale som Ole T havde bedt om, og som han gennemgik ift. forbruget i den overstående periode,
kan det konkluderes, at der bruges flere timer i hjemmeplejen end der er budgetteret med, idet der er
bugettere med 226.000 timer, men det forventes at forbruget for 2018, bliver på 235.000 timer.???
2.- Kan der gives status på Demensstrategi 2017- 2020.
Dorthea har tilbud at invitere leder Jeanette Fondt med til ældrerådsmøde i sept. mdr. Hun kan fortæller mere
uddybende om de tiltage og projekter, som er i gang på demensområdet, hvilket Ældrerådet takker ja til.
Spørgsmål.:
Antal uddannelsespladser / fordel på sosu hjælper / assistenter + andre faggrupper.?
Centret for rehabilitering.
Udsat til næste møde.
Orientering ved Leder Signe Lunn Walls: Fagområde: Plejehjem, Eden Alternative, Nattevagt,
Madservice, Forebyggelseskonsulenter (forbyggende hjemmebesøg) Pårørenderådgiver og Træning.
Spørgsmål.:
1. Venteliste til plejebolig med intervaller fra august 2017 frem til ultimo maj 2018.
Pt. Er der ingen akut søgning på en plejebolig, og dem som stå på venteliste, er fortrinsvist pga. de
ønsker et bestemt plejehjem /bolig, ligeledes for borgere, fra andre kommuner. Men kommunen gør
meget for ikke der blive tomgangs husleje … og har forståelse for, at det er en svær beslutning, at
skulle på plejehjem, for mange borgere.
2. Madservice – levering af mad til hjemmeboende pensionister fra 2017 frem til ultimo maj 2018
Tallet for levering af madservice (kølemad) er stabil, hos de 3 leverandør, hhv. Assens køkken,
kommunale daghjem, Det Danske Madhus, som Assens kommune visiter til og de understøttes ikke
af midler fra kommunen, derfor er visitering til kostforplejning, lempelig.

Ældrerådsmøde nr. 6. den 19.juni, 2018

Side 1

3. Den nuværende værdighedspolitik skal have foretages en justering af indhold og udførelse og her er
grænser ift. hjemmeplejen----kontra plejehjemmene.. bla. Kan man se, hvem der stå for plejen.
Værdig død,… Hvornår taler vi om den.
Værdighedspolitikken skal indeholde en Pårørendepolitik.

8,4 mio. fordeles ift. de målsætninger der er aftalt, ift. Værdighedspolitikken..
- Plejehjemmenes oplevelser inde, som udendørs, Akut sygeplejerske, Akut sygepleje.
- Demens – kørselsordning, på samme vilkår, som bevægelseshæmmet borgere.
- Kompetence udvikling, der er ansat nye fagpersoner bla Fysio og eller ergoterapeuter.
Status til september på demens strategien.
Den nye plejehjemsportal, blev nævn, men den indeholder ikke mere, end det man vidste i forvejen..
_____________________________________________________________________________________

Pkt. 67: Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt, med tilføjes til pkt. 72, Ældrerådet regnskab / budget 2018

Pkt. 68: Referat fra 15. maj 2018.
Der var indkommet indsigelse mod det af sekretæren udsendte referat inden den fastsatte frist i h.t.
forretningsordenens § 6, hvorfor referatet fra den 23. maj med rettelser, er Godkendt

Pkt. 69: Møder og konferencer.
Evaluering af fællesmøde med det politiske SoSu-udvalget) den 15. maj kl.15. 30-16.30
Dialog og økonomi er en svær størrelse, men vi har som ældreråd en anden tilgang til emnet og har været
klar i vores udmeldinger ift. pressen, og politikerne har deres forskellige politiske tilhørsels forhold.
Kommende aktiviteter
Danske Ældreråd:
-Temadage Uge 39+40 Tema: Kommunale kvalitetsstandarder og demensvenligt samfund/pårørende
-Ældrepolitisk konference i Vingsted 15. november Tema: Det nære sundhedsvæsen og sundhedsaftaler
2019- 2022.

Pkt.70.høringssag
Trafikplan FynBus, Høringsfrist 13. juni.
Ældrerådet har ikke giver et høringssvar.

Pkt. 71: Orientering v/formanden
Dialogmøde med Ældreminister Thyra Frank. Mandag den 25. juni værdi debat i Middelfart
Dorthe. Helge og evt. Henning deltager.
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Pkt. 72: Orientering fra ældrerådsmedlemmerne:
Besøg på Plejehjemmene i Hårby, v/ Anne-Marie G
Ældrerådet besøger hhv. Æblehaven plejehjemmet. kl. 9.30 og kl. 13.00 Strandgården den 4.september 2018
Helge er villig til at give husly / frokost, mellem besøgene.

Helge oplyste at kommunen er forpligtet til at nedsætte er § 17 udvalg i ft. Sundhedsloven, der skal udpeges
3 politikere, + andre, bla. bør Ældrerådet være repræsenteret.
Der blev aftalt 2 møde datoer så Anne-Marie kunne indgår aftaler med 2 andre plejehjem i foråret 2019 hhv.
den 10. eller den 17. januar.
Synlighed / Borgermøder/ politiske udvalg, v/ Evy H.
Der blev nedsat 2 arbejdsgrupper til at finde emner til et borgermøde, + oplægs og/eller foredragsholder
- Kirsten, Annemarie og Evy. Skal arbejde for synlighed.
- Ole og Helge kontakter alle de forskellig ældreforeninger om dialog og samarbejde.
Ældrerådets regnskab / budget.
Kasseren gennemgik Ælderådets regnskab og budget.. og de forskellige poster bla. de IPad.. som Ældrerådet
har fået udleveret, fordi alt i dag forgår elektronisk

Pkt.73: Ældrerådets Hjemmeside
Alle oplysninger og meddelelser er nu at finde på hjemmeside ASSENS ÆLDRERÅD ASSENS
KOMMUNE. her er Referater, Høringsvar, Vedtægter, Forretningsorden og oplysninger om ældrerådsvalget
2017.
Ældrerådes egen hjemmeside er under afvikling.. kontrakten opsiges 1.8.2018… om der senere viser sig et
behov for vore egen hjemmeside, må tiden vise.

Pkt. 74: Orientering til pressen
Formanden orienterer pressen på Ældrerådets vegne. Hvilke sager skal pressen informeres om?
Beslutning: Intet.

Pkt.75: Næste ældrerådsmøde nr. 7. Tirsdag den 21.august 2018 kl. 09.00 i mødelokale 7
Husk at meddele i god tid, hvis I har punkter I gerne vil have på mødet.
Og hvis der er afbud være sø at meddele det til sekretæren.

Pkt. 76: Eventuelt
Mange underskrifter påhøringssvar, er det nødvendigt
Bilag pkt. 70. Høring trafikplan, FynBus.

Assens den
20.03.2018.
Sekretær: Evy H. Nielsen
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