
 

 

 

 

Referat af møde i Ældrerådet: 

 

 
 

1. Rundvisning i hjemmeplejen 

Områdeleder i hjemmepleje Vest Lisbet Dahl viser rundt og 

fortæller om arbejdet i hjemmeplejen 

 

Beslutning: 

Rundvisning taget til efterretning. Tak til Hjemmepleje Vest 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: 

Godkendt med ekstra punkt 12 ift høringssvar ift høringsudgave af 

trafikplanen for Fynbus2018-2021 

 

3. Gensidig orientering.   

Fra formand 

 Ingen orientering ud over det der er på dagsordenen 

Fra Ældrerådets medlemmer 

 Inge Andersen orienterede om møde i smagspanelet i Det Gode 

Madhus, hvor der var stort frafald. Hvis nogle kender borgere 

eller beboere på plejecentre der ønsker at være med i 

smagspanelet, kan de rette henvendelse til Det Gode Madhus- 

Helle Hejn 

 Margit Lolk sender notat om tilpasning af bybusruter til 2021 til 

alle ældreråds medlemmer 

Fra Svendborg Kommune 

 Kirsten Vie orienterede om Puljeansøgninger 

 
4. Vigtige datoer/Anne-Marie Strauss 

 

Dato Emne Obs/deltagelse 

14.06.18 Arrangement for 80 årige i 

Tåsinge hallen 

Jørgen  

Anne Marie 

Bent 

20.06.18 

Kl. 15.00 

Dialogmøde med Social- og 

Sundhedsudvalget  

Alle er inviteret 

12.09.18 Studietur friplejehjem og 

center for robotteknologi 

Alle er inviteret 

Uge 39 Danske ældreråd holder 

temadage 

Interesserede kan 

tilmelde sig 

15.11.18 Danske Ældreråd holder 

konference i Wingstedcentret 

Interesserede kan 

tilmelde sig 

 

 

5. Gennemgang af dagsorden til Social og Sundhedsudvalgets  

Møde 12.06.18./Anne-Marie Strauss 

Der udsendes dagsorden onsdag den 06.06.18. Ældrerådet drøfter 

dagsorden og afgiver eventuelt høringssvar. 

 

Beslutning: 

Drøftet. Der skrives ikke høringssvar 

 

 

6. Status budget 2019 
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Byrådet i Svendborg Kommune indgik 24.05.18 

delforlig ift budget 2019. Kirsten Vie Madsen giver en 

status på delforliget. 

 

Beslutning: 

Kirsten Vie orienterede om delforliget. Kommune ved først ultimo 

Juni om der skal spares yderligere ift budget 2019. 

Orientering taget til efterretning 

 

 

7. Opfølgning på besøg fra Drejø 

Ældrerådet besøgte på sidste møde Drejø, og mødte Øboerne, fra 

Hjortø, Drejø og Skarø. Der drøftes hvilken opfølgning besøget 

giver anledning til 

 

Beslutning: 

- Ældrerådet oplevede et godt og konstruktivt møde. 

Ældrerådet anmoder administrationen om dialog ift 

muligheder for opfølgning ift ønsker om møder med 

fagpersoner og orientering om tilskud til fællesskaber i 

forsamlingshuset 

- Kirsten Vie kommer med et oplæg til dette på næste 

møde. Ift sygepleje er det en delegeret ydelse fra 

lægen, og kan ikke varetages ved planlagte møder 

- Ældrerådet drøftede principafgørelse om døgnpleje på 

øerne og konsekvensen heraf. Kirsten Vie bekræftede at 

administrationen er gået i gang med at kigge på en 

implementering 

 

8. Pårørende samarbejde 

Der skal ift alle kommuners værdighedspolitik indarbejdes et afsnit 

om pårørende samarbejde. I Svendborg Kommune behandles 

værdighedspolitikken med det nye afsnit på møde i social- og 

Sundhedsudvalget 12.06.18.  

Der er ikke ansat en pårørenderådgiver i Svendborg Kommune. I 

budgetforliget for 2019 er beskrevet,…. at i forhold til kommende 

budget er forligsparterne herudover opmærksomme på at vurdere 

behovet for en borgerrådgiver. 

 

Oplæg ved Johnna om at være pårørende og udarbejdelsen af 

folder vedr. at være pårørende. 

 

Kirsten giver et kort oplæg om arbejdet med pårørendesamarbejde 

i Svendborg ift hverdagen, værdighedspolitik og efteruddannelse. 

 

Bilag:  

 Folder fra Landsforeningen Multipel System Atrofi 

 Uddrag af kursustilbud fra efter og videreuddannelse af Sosu-

personale 

 Udkast til værdighedspolitik – bilag til dagsorden i Social- og 

Sundhedsudvalget 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 
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9. Status på forbrug 

Kasser Elsebeth Giessing gennemgår foreløbig status 

på forbrug 

 

Beslutning: 

Dialog om ønsker til fremtidig status. Nuværende form fastholdes 

idet budgettet er forventet forbrug for ældrerådet. 

 

10. Ideer til studietur i efteråret 

Ældrerådet tager årligt på studietur i efteråret, hvor formanden for 

Social- og Sundhedsudvalget inviteres med. Ældrerådet har ønsket 

at se friplejehjem og velfærdsteknologi.  

Forslag til studietur 12.09.18 

 

KL. 08.30 Afgang fra Svendborg  

Kl. 09.30 Besøg Friplejehjemmet Lillebælt, Middelfart 

Kl. 11.00 Afgang Friplejehjemmet Lillebælt  

Kl. 11.15 Gåtur 

Kl. 12.00 Frokost ”Fjelsted Skov Kro”,  

Kl. 13.00 Afgang ”Fjelsted Skov Kro” 

Kl. 13.30 Ankomst Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut  

Kl. 15.00 Afgang Center for Robotteknologi 

Kl. 15.30 Ankomst Svendborg 

 

Beslutning: 

Program godkendt- Kirsten Vie sørger for udsendelse heraf 

 

 

11.  Aflevering af køresedler 

Ældrerådet afleverer køresedler fra foråret 2018. 

 

Beslutning: 

Køresedler afleveret til Elsebeth til godkendelse 

 

 

12.  Høringssvar Fynbus 

Ældrerådet har modtaget høringsudgave af trafikplanen for Fynbus 

2018-2021. Sidste frist for høringssvar er fredag 15.06.18 

 

Beslutning: 

Det aftales at Lars Kristensen læser materialet grundigt og alle 

mailer eventuelle kommentarer til Bent Rasmussen og Anne-Marie 

Strauss senest onsdag den 13.06.18. Bent og Anne-Marie vil sikre 

udformning af fæles høringssvar på baggrund af dette 

 

13. Mødeplan - Fastsættelse af møder for efteråret 2018 

Der skal planlægges møder for efteråret 2018. Mødernes skal 

lægges forud for møder i Social- og Sundhedsudvalget. Det vil sige 

torsdage, fredage eller mandage, i det dagsordenen udsendes 

onsdag og møderne i SSU afvikles tirsdage. 
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Beslutning: 

Ældrerådsmøde Emne Sted 

09.08.18 Trafik  

30.09.18   

05.10.18   

05.11.18   

29.11.18 Julefrokost  

 

Ideer til temaer 

 Trafik (forsøges planlagt til august – alternativt besøg på 

plejecenter) 

 Seniorakademiet 

 Hjælpemiddeldepotet 

 Plejecenter hvor de selv producerer den varme mad 

 

14. Eventuelt 

 

Gl. Torvedag 02.08.18. Ældrerådet deltager ikke med en stand. 

Ældrerådet deltog sidste år pga ældrerådsvalget. 

 


