Referat – Ældrerådet, 14. dec. 2021
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Tirsdag, den 14. december 2021
KL. 9:00 – 13.00
Mødelokale 2

Afbud:
Ole Thøgersen, Helge Jensen, Astrid Nissen
______________________________________________________

Orientering ved direktør for social og Sundhed – Michael Bjørn.
Formand for Social- og Ældreudvalget pr. 1. januar 2022 er Poul Erik Svendsen

Orientering ved leder myndighed, Plejehjem mv., Ældre og Sundhed –
Signe Lunn Walls
______________________________________________________

Pkt. 124: Socialtilsyn 2021 – plejeboliger, hjemmepleje, træning mv.
Social og Sundhed behandlede 30. november 2021 socialtilsyn 2021 med Assens Kommunes
plejeboliger, hjemmepleje, træning, fritvalgsbevis samt personlig og praktisk hjælp jf.
serviceloven § 94.
Link til referat inkl. samlede kvalitetsvurderinger:
https://dagsorden.assens.dk/vis?id=fd2e7a42-dbf1-4a49-af47-cccee9c9e127
Alle socialtilsyn er gennemført af Socialtilsyn Syd.
Det er tilsynets vurdering, at alle ovennævnte tilbud i Assens Kommune har den fornødne
kvalitet.
Signe Lunn Walls og Dorthea Lysemose vil præsentere konklusionerne på mødet.
Bilag:
Konklusioner fra socialtilsyn 2021 - Plejeboliger, hjemmepleje, fritvalgsbevis, personlig og
praktisk hjælp jf. serviceloven § 94 samt træning
Beslutning:
Dorthea Lysemose og Signe Lunn Walls orienterede om socialtilsyn i henholdsvis
hjemmeplejen og plejeboliger.
Der er i det store og hele fin bedømmelse af kvaliteten. De punkter, der giver anledning til
særlig opmærksomhed, bliver der arbejdet med.
Man er opmærksom på, at socialtilsynet giver et øjebliksbillede af situationen, og man skal se
udviklingen i tilsynsrapporterne over tid for at give et billede af kvaliteten.

Pkt. 125: Valgafslutning – ældrerådsvalget 16. november 21, besøg kl.
11.
Beslutning:
Janne Kornbæk fra forvaltningen deltog under dette punkt. Der drøftedes gode og dårlige
oplevelser i forbindelse med valget. Der var udarbejdet en skriftlig evaluering af Ole
Thøgersen.
Assens Ældreråd
Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Ole Lyager, Mogens Johansen, Ole Thøgersen,
Hanne Boutrup, Helge Jensen og Astrid Nissen

Pkt. 126: Godkendelse af referat af møde den 9. november 21
Beslutning:
Godkendt.

Pkt. 127: Godkendelse af dagsorden til møde 14. december 21
Beslutning:
Godkendt – med den bemærkning, at pkt 130 ved en fejl ikke findes på dagsordenen.

Pkt. 128: Årsberetning for 2021.
Beslutning:
Årsberetningen, udarbejdet af Anne Marie Gejel, godkendes.

Pkt.129. Konklusion af arbejdet i Ældrerådet 2017-21.
Hj har rundsendt et forslag
Beslutning:
På dette sidste møde i det ”gamle” ældreråd drøftedes, hvad der havde præget arbejdet i de 4
år, der er gået.
Man var enige om, at det havde været en periode med vanskeligheder.
Første halvdel af perioden havde var det meget økonomi og nedskæringer, der var med til at
sætte dagsorden.
Sidste halvdel af perioden var Corona med til at vanskeliggøre arbejdet.
I denne ældrerådsperiode har der været en del frafald blandt rådets medlemmer. Det har
betydet, at der har været brug for alle de suppleanter, der har været til rådighed.
Ældrerådet vil gerne til det nye ældreråd videregive et par ideer til drøftelse:
 Skulle 1. suppleant evt. deltage i møderne, så man var bedre rustet til at træde ind?
 Alle rådets indsendte høringssvar kunne evt. gives videre til pressen med henblik på
synliggørelse af Ældrerådet.

Pkt. 131: Åben punkt
Beslutning:
Intet.

Pkt. 132: Nyt fra Danske Ældreråd

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

Beslutning:
Intet.

Pkt. 133: Nyt fra formanden
Beslutning:
Spørgeskema fra Danske Ældreråd. Spørgsmål om det konkrete arbejde i Ældrerådet besvares
under mødet. Besvarelsen sendes til Danske Ældreråd.

Pkt. 134: Nyt fra medlemmer
Beslutning:
Drøftelse af, hvordan valget var afviklet på de valgsteder, hvor man havde været tilforordnet.

Pkt. 135: Nyt til pressen
Beslutning:
Intet.

Pkt. 136: Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Mogens

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

