Referat - Ældrerådet
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Tirsdag, den 26. oktober 2021
Kl. 9:00 – 12:30
Mødelokale 6

Afbud:
Ingen
______________________________________________________

Orientering ved direktør for social og Sundhed – Michael Bjørn
MB orienterede omkommende udfordringer for ældreområdet. Primært gælder
underbemandingen af arbejdskraft mangel på ca. 400 i de næste 8 år. Udflytning af
kompetencerne ved at give større tillid til hjemmehjælperne og tilrettelæggelse af arbejde i
Teams grupper. Flere spørgsmål, som blev besvaret.

Orientering ved leder myndighed sundhed - Signe Plats
Aflastningen for borgere, som hurtigt bliver hjemsendt fra hospital giver ekstra udfordringer på
plejehjem og på rehabiliteringen i Vissenbjerg. – Rehabiliteringen skal helst kun være for dem,
der ikke har mulighed at blive i stand til at klare sig i eget hjem. Ansættelse af sygeplejerske
til at hjælpe borgeren i hjemmet med de kropsbårne hjælpemidler. Ventetid på plejehjem er
ultimo september 2021: 18.
Som ekstra fra administrationen, deltog leder af aktivitet, forebyggelse og demens, Anne
Grethe Pilgaard og Michelle Warren. De orienterede om den hidtidige indsats om
brobygning, aktiviteter, udviklingsprojekter og ikke mindst PLUS -Tid.
Indlæggene gav anledning til flere spørgsmål og svar.
______________________________________________________

Pkt. 95: Godkendelse af referat af møde den 21. september 2021
Beslutning:
Ok.

Pkt. 96: Godkendelse af dagsorden til møde 26. oktober 2021
Beslutning:
Ok.

Pkt. 97: Serviceniveau i.h.t. kvalitetsstandarder
I forhold til modtagerne af hjemmepleje, sygepleje og hjælpemidler fastlægges
serviceniveauet på baggrund af de godkendte kvalitetsstandarder - ikke på baggrund af
budgetterne. Myndighedsområdet, som er ansvarlig for visiteringen af timer inden for
rammerne af kvalitetsstandarderne, er således ikke omfattet af overførselsadgang. Det
betyder, at et eventuelt merforbrug vil blive dækket af kassen. Herved sikres modtagerne af
hjemmehjælp, sygepleje og hjælpemidler den hjælp som de har krav på i medfør af
kvalitetsstandarderne.
Kilde: skr. 15. august 2021 fra Økonomi & Løn.
Ovenstående bekræftet i vælgermøde 1. oktober 2021 af repræsentanter fra V og S
Assens Ældreråd
Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Ole Lyager, Mogens Johansen, Ole Thøgersen,
Hanne Boutrup, Helge Jensen og Astrid Nissen

Kan det forekomme, at visitation i h.t. kvalitetsstandard, samt udførelsen/kvaliteten, tilsigtet
eller utilsigtet anvendes som budgetstyringsredskab?
Til drøftelse i ældrerådet.
Beslutning:
Ældrerådets svar er nej!

Pkt. 98: Høringssvar til kvalitetsstandarder
a. Kvalitetsstandard for Plustid i hjemmeplejen
b. Kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg
c. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104
d. Kvalitetsstandard for aktivitets- og dagtilbud for ældreområdet jf. servicelovens § 79
e. Kvalitetsstandard for dagtilbud (aflastning til pårørende) jf. servicelovens § 84, stk. 1
Forslag til høringssvar tilsendes ældrerådets medlemmer forud for mødet.
Til beslutning i ældrerådet.
Beslutning:
Høringssvarene blev godkendt og de fremsendes til de respektive myndigheder.

Pkt. 99: Ældrerådsvalget den 16. november 2021
Gennemgang af tidsplan på grundlag af de forskellige opgaver i forbindelse med
valghandlingen blev drøftet: 10. eller 11. november eftertælling af stemmesedler, 12.
november møde med valgstyreformænd og valgbestyrelse, 15. november afkrydsning af
brevstemmer.
Beslutning:
Nærmere besked følger.

Pkt. 100: Erhvervelse af iPad for afgåede ældrerådsmedlemmer
Beslutning:
Vejledende pris indhentes hos it-afdeling – OT-forespørger.

Pkt. 101: Introaften vedr. Fundraising
Beslutning:
Ikke relevant for nuværende ældreråd.

Pkt. 102: Kommende møder og konferencer
Ingen planlagte konferencer og møder.
Beslutning:
Intet.

Pkt. 103: Evaluering af møder og konferencer

Assens Ældreråd
Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Ole Lyager, Mogens Johansen, Ole Thøgersen,
Hanne Boutrup, Helge Jensen og Astrid Nissen





30. september: Workshop om demens: DB orienterede som eneste rep. fra Ældrerådetfint møde.
1. oktober: Kommunalt vælgermøde i Glamsbjerg: OT og HJ deltog – positiv holdning
til ældreområdet.
25. oktober: Ældrepolitisk konference i Nyborg. MJ, OT og HJ deltog. – Fin konference

Pkt. 104: Nyt fra Danske Ældreråd
Beslutning:
Intet udover konferencen i Nyborg

Pkt. 105: Nyt fra formanden
Til orientering havde formanden modtaget mail om overgang fra NEM-ide til MIT-ide. Fra
Borgerservice.
Beslutning:
Til efterretning med oplysning fra OT, at brugernavnet ikke må være CPR-nr.

Pkt. 106: Nyt fra medlemmer
Beslutning:
Dato for afslutning blev ændret til 7. december 2021

Pkt. 107: Nyt til pressen
Beslutning:
Intet.

Pkt. 108: Eventuelt
Beslutning:
Intet.

Pkt. 109: Næste Ældrerådsmøde tirsdag den 9. november
Punkter til dagsorden senest mandag den 1. november
Referat:
Helge

Assens Ældreråd
Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Ole Lyager, Mogens Johansen, Ole Thøgersen,
Hanne Boutrup, Helge Jensen og Astrid Nissen

