Referat med dagsorden fra Assens Ældrerådsmøde nr. 07
Tirsdag den 21. august. 2018 kl.09.00 i mødelokale 7 Assens Rådhus.
-----Afbud: Ole T.
__________________________________________________________________________________________
Gæster:
Orientering ved Vicedirektør Michael Bjørn, Økonomi, politik og social & sundhedsudvalget
Michael Bjørn orienterede om de meget omfattende besparelser som Assens kommune skal igennem, som bla. prima
skyldes øget tyngde af nuværende borgere, øget tilgang af borgere fra handicapområdet, og en større aktiviseret basseret medfinansiering (indlæggelser af ældre medborger) og det er ingen mulighed for at benytte sig af andre
midlerne.
Ønskes der mere information, henvises der til referat fra Social og sundhedsudvalgsmødet, den 13.08.2018 .på
kommunens hjemmeside. .
-Folkeblade artikel 19.06 2018 vedr. færre penge til serviceydelser?
Vedhæftet som bilag: Artiklen fra folkebladet.
-Jf. regnskab 2017 / overførsels af midler / mindre forbrug af visiteret hjemmehjælpstimer 2016.
Vedlagt Bilag: SSU- samlenotat, 2016-17.

Ældrerådets 2 pkt. blev ikke direkte debatteret, pga. af de forestående besparelser / redukseringer i budget 2018-19. men
begge, er politisk bestemt.

Orientering ved Leder Signe Plats: Fagområde: Visitation til hjælp eller bolig, Kvalitets standarter, Hjælpemidler og
hjælpemiddeldepot, Kropsbårne Hjælpemidler.
Visitationen har haft travlt med omlægning, og registre alle borgerne med det formål, at koordinere hjælpen således at
den bliver mere ensartet, og når borgerne bliver udskrevet fra sygehuset, at der ikke sker en uhensigtsmæssig
overlapning af hjælp m.m.
Men det har skabt en del ventetid på, visitationens besøg, men øget træffetid.
Ift. Plejeboliger er det ægtepar der stå på venteliste og borgere som ønsker sig en plejebolig et bestemt sted, enten her i
kommunen eller i en anden.
Men der ingen venteliste ift. plejehjems-garantien.
Hjemmehjælpe er pga. afventetid og ift. kapaciteten, begyndt at visiterer” hjælpemidler, hvor det kan gøre borgerne
mere selvhjulpne i deres hverdag, det er ikke noget projekt, men en frihed under ansvar, til gavn for borgerne.
Kald-apparater som er installeret hos visse medborgere, kan virke via mobiltelefoner.
________________________________________________________________________________________

Pkt. 77 Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
- Med tilføjelse af pkt. 81. høringssag vedr. Belysning på Erholmvej.
-

Pkt. 78. udsættes, der indkaldes til Eks- Ordinært ældreråds møde.

Derefter blev dagsorden godkendt
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Pkt. 78
På baggrund af Kirsten B. udsendte mail til ÆR. Medlemmerne den 13.augst 2018,skal ældrerådet vælge ny formand /
næstformand. Kirsten vil forsat virke i ældrerådet, som menigt medlem.
Der indkaldes til Ekstra Ordinær Ældrerådsmøde til afholdes den 4. sept.

Pkt. 79: Referat fra 19. juni, 2018.
Der er ingen indsigelse mod det af sekretæren udsendte referat inden den fastsatte frist i h.t. forretningsordenens § 6,
hvorfor referatet fra 19. juni.er Godkendt

Pkt. 80: Møder og konferencer.
Danske Ældreråd:
Temadage den 26. sept. Emner: Kommunale kvalitetsstandarder og demensvenligt samfund/pårørende
Hvem deltager? Evy, Anne-Marie, Dorthe, Astrid.- kørsel er aftalt. deltagerlisten sendes til kasseren, til videre
behandling.

Ældrepolitisk konference i Vingsted 15. november Tema: Det nære sundhedsvæsen og sundhedsaftaler 2019- 2022.
Alle der er tilsted deltager.

Evalueringen af dialog møde Thyra Frank den 25. juni, 2018 Emne.: Værdidebat.
Referat vedlagt: Helge og Dorthe.
Formålet med mødet var at få nogle pejlemærker ift. Værdighed i ældreplejen.
-Styrkelse af ældres medbestemmelse.
-Bedre plads til de pårørende.
-Adgang til fælleskab for alle.
-Mere nærvær ved livets afslutning
Emner som blev drøftet i fælles plenum med ministeren og sener i grupperum..
En positiv dag.

Pkt.81 Høringssag: Høring vedr. belysning eller ej på kommende cykelsti langs Erholmvej?
Bilag. Den 15. august, 2018. / belysning på cykelsti.
Ældrerådet anbefaler at der skal være lys på cykel siten langs med Erholmvej og har send vores anbefaling.

Pkt. 82 Orientering v/formanden
Invitation fra Nyborg seniorråd v/ kommunikationskonsulent Jacob Slot Schmidt.
Til årsmøde for fynske seniorråd/ ældreråd. mødet afholdes den 24. oktober.
Tilmeld og kørsel aftales på næset ældrerådsmøde.
Regionsældreråd inviter til at komme med input til den kommende sundhedsaftale med Region Syddanmark, samt dato
for det årlige stormøde hvor alle senior og ældrerådsmedlemmer kan deltage mødet, til afholdelse den 6, nov. I
Fredericia. Program bliver udsendt ultimo sept.

Pkt. 83: Orientering fra ældrerådsmedlemmerne:
V/ Anne-Marie G. Hvilke spørgsmål vil vi gerne have svar på, når vi besøger plejehjemmene i Haarby
Følgende spørgsmål er aftalt.. og sendt til de 2 plejehjemsleder.
- Er der personale nok til at beboerne kommer op om morgenen og i seng, når de selv ønsker det?
- For en Værdig død?
- Hvad har Eden ændret på jeres plejehjem?
- Oplever personalet problemer med ”vold” fra demente beboer?
- Oplever i problemer med at få ansat kvalificeret personale?
- Har I nok personale om aftenen i tilfælde af brand?
- Kan jeres budget dække jeres behov for at drive plejehjemmet på en ansvarlig måde?
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Besøg på hhv. Æblehaven den 4. sept. kl. 9.30 og kl. 13.00 Strandgården.
Helge er villig til at give husly / frokost, mellem besøgene.

Ps: Ændret dato på besøg på plejehjem i januar 2019. Kan alle den 24. jan?
-Ok. Til den 24. januar, og alle, fra mødet i dag kan, Pt mangler der så et tilsagn fra Ole T.
-kl 9.00 Kildebakken/ Rehabiliteringen i samme hus og begge i Vissenbjerg+ til Holmely i Aarup.

Ny kommunal Vision 2030: Indkaldes til Budgetborger-møde og 3 Visions-møder.
Hvem deltager i Budgetborgermøde den 6.sept. i Glamsbjerg
Ale skal tilmelde sig selv, vi er inviteret som borgere, men skal også have Ældrerådes ”hatten” på.

Pkt.84: Ældrerådets Hjemmeside
Referatet skal sendes til medlemmerne senest 2 dage efter mødes afholdelser, hvorefter medlemmerne har 2 dage til at
gøre indsigelser.. dvs. at hvis alt gå efter planen, kan det på 5 dagen, kan indsætte på kommunens hjemmeside.

Pkt. 85: Orientering til pressen
Formanden orienterer pressen på Ældrerådets vegne. Hvilke sager skal pressen informeres om?
Beslutning:
Intet.

Pkt.86: Næste ældrerådsmøde nr. 7. Tirsdag den 18.september 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 sød at meddele det til sekretæren.

Pkt. 87: Eventuelt

Bilag vedhæftet:
Bilag. Høringssag Belysning cykelsti på Erholmvej, Aarup.

Assens den 22.08.2018.
Sekretær: Evy H. Nielsen
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