Referat af ekstraordinært ældrerådsmøde tirsdag den 8. januar 2019 kl. 12.00 Rådhuset,
Assens.
Dagsorden:
Pkt. 1: Vision 2030 – ”Med Vilje og Hjerte”
Visionsoplæg findes under referat fra byrådsmøde den 19-12.18
Beslutning. Oplægget blev drøftet – ikke mindst manglen af et afsnit om ældrepolitikken.
Drøftelse og fællesspisning i Glamsbjerg Fritidscenter, torsdag den 24-01-19. kl. 18-20 –
Evy, Anne Marie og Astrid deltager – Sørger selv for tilmelding på tlf. 64746614 eller på
mail inden 20-01. Ole Thøgersen udarbejder hørings-forslag fra Ældrerådet – medtages
til dagsorden 22-01-19.

Pkt.2: Kvalitetstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp mv.
Beslutning: Forslaget var på dagsorden til byrådsmøde de 17-12-18. - blev taget af
dagsordenen inden start af møde. Ældrerådet samt handicaprådet er efterfølgende blevet
bedt om udtalelser senest tirsdag den 22-01-19 kl. 12.00.
Udformet som to kvalitetsstandarder: 1) Servicelovens paragraf 83 m.fl. vedr. personlig
pleje og praktisk hjælp. 2) Servicelovens Paragraf 84 stk. 1 vedr. dagtilbud.
Hanne, Dorthe, Evy og Anne-Marie udarbejder høringssvar angående Praktisk hjælp
mv. og Ole Thøgersen udarbejder høringssvar angående Daghjem mv. Begge svar
rundsendes pr. mail og forlægges det samlede Ældreråd på møde den 22-01-19.

Pkt. 3: Generelle besparelser på ældreområdet
Beslutning: Ole Thøgersen gennemgik forslag til åbent Brev. Brevet var genstand for en
stor drøftelse. Vedtaget, at det personligt sendes til alle byrådspolitikere, Pressen og Ældre
ministeren.

Pkt. 4: Nyt fra Formanden
Beslutning: Den 07-02 er der borgermøde med politikere arrangeret af faglige seniorer åbent for alle – man melder sig selv til.
Ole Thøgersen har 2 punkter, som han ønsker drøftet inden besøg på rehabiliteringscenter.

Pkt. 5: Nyt fra ældrerådsmedlemmer

Assens Ældreråd Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Kirsten Broberg, Ole
Thøgersen, Evy Hejbjerg Nielsen, Henning Falkesgaard, Hanne Boutrup, Helge Jensen og
Astrid Nissen

Beslutning: Evy redigerer årsplan og fra medlemmer udtrykkes ønske om, at hendes
arbejde honoreres. – tages op senere på året i forbindelse med drøftelse af forskellige faste
medlemsopgaver.
Helge Jensen oplyste med henvisning til dagsorden i diverse udvalg, at behandlingen af
budget for 2020-23 vil blive fremrykket, så høringer mv. skal finde sted på et tidligere
tidspunkt.

Pkt. 6: Eventuelt
Ordinært ældrerådsmøde tirsdag den 22. januar kl. 09.00.
Forslag til punkter senest mandag den 14. januar kl. 12.00. - Mødet begynder kl. 08.15 på
grund af en stor dagsorden.

Med venlig hilsen
Helge Jensen
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