
 

 

 

 

Referat af møde i Ældrerådet: 

 

Dato: 26.03.18 

Tid:  Kl. 10.00 – 13.00. Der er frokost ca. kl. 12.00 

Sted: Tåsinge Plejecenter, Syrenvej 24, 5700 Svendborg 

 

Afbud: Ingen afbud. 

  

 
Dagsorden: 
 

1. Rundvisning Tåsinge Plejecenter 

Rundvisning på Tåsinge Plejecenter ved sektionsleder Jane 

Schleimann 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Gensidig orientering.   

Fra formand:  

 Anne Marie Varming Nielsen ønsker at fratræde som suppleant. 
Dette taget til efterretning 

 Drøftelse af gaver. Mette Carlsen bliver gaveansvarlig 

 Orientering om afrapportering fra Fyraftensmøde 19.03.18 

 Åbning af Demenskontakten 

 Den 3. april er der formandsmøde og næstformandsmøde i 
danske ældreråd – Inge Andersen deltager isf Anne-Marie Strauss 

 Bent Rasmussen spurgte ind til Svendborg Kommunes økonomi 

ift de forskellige udligningsmodeller – Kirsten Vie henviste til at 

afvente de officielle udmeldinger. 

 
Fra Ældrerådets medlemmer 

 Anne Marie Strauss orienterede om, at der ikke var noget 

relevant for ældreområdet på folkeoplysnings- og 

kulturudvalgets dagsorden. 

 Margit Lolk arrangerer Borgermøde og Drejøtur ifb ældrerådets 

kommende møde på Drejø– der er madpakker og drikkevarer 

på færgen – og Margit sørger for forplejning til mødet. Margit 

Lolk mailer program til Ældrerådets medlemmer 

 

Fra Svendborg Kommune 

 Ældrechef Kirsten Vie orienterede om varsling konflikt på 

ældreområdet – der er varslet konflikt fra Dansk Sygepleje 

Råd, FOA, Kost og ernæringsforbundet, Fysioterapeuter, 

ergoterapeuter. Der forhandles i øjeblikket nødberedskaber, så 

ingen borgere kommer i nød. 

 

4. Vigtige datoer/Anne-Marie Strauss 

   

Dato Emne Obs 

10.04.18  Dialogmøde om Budget 2019 

Kl. 14.30-15.30 i Rådhusets 

kantine, Ramsherred 5, 5700 

 

24.04.18 Kl. 11.00-13.00 

Skrive høringssvar besparelser 
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Gæstekantinen, Svinget 14,  

07.05.18 

og 

08.05.18 

Repræsentantskabsmøde 

danske Ældreråd i Nyborg – 

incl. Overnatning 

Danske ældreråd ældrepolitisk 

konference i Nyborg 

 

12.06.18 

14.45 – 

15.30 

Dialogmøde med Social- og 

Sundhedsudvalget  

 

 

 

5. Gennemgang af dagsorden til Social og Sundhedsudvalgets 

møde 10.04.18/Bent Rasmussen 

Dagsorden udsendes først 04.04.18. Der vil være Budget 2019 på 

– og 3 ugers høringssvar på dette efter fremlæggelsen den 

10.04.18 på dialogmødet.  

 

Det foreslås, at såfremt der er yderligere punkter på SSU-mødet 

der ønskes at give høringssvar på – kan ældrerådsmedlemmerne 

skrive til formand og næstformand – og formand og næstformand 

bemyndiges til at skrive høringssvaret 

 

Beslutning: 

Kirsten Vie har efter indkaldelsen udsendt 2 dagsordenspunkter 

vedr.: 

 Godkendelse af kvalitetsstandard for afløsning og aflastning  

 Anvendelse af overførte værdighedsmidler. 

 

Vedr. Kvalitetsstandarder. Ældrerådet har drøftet sagen – det 

opleves hensigtsmæssigt at det er præciseret det er vejledende og 

der skal individuelt visiteres – drøftet bekymring kan være om den 

vejledende tid kommer til at gælde og ikke individuelle behov som 

loven foreskriver. Ældrerådet give ikke høringssvar. 

  

Uforbrugte værdighedsmidler fra 2017– forslag drøftet. 

Ældrerådet finder det som en god ide, at benytte de overskydende 

midler fra sidste år til at styrke fokus på velfærdsteknologi som 

beskrevet. Der skrives høringssvar, som Bent og Anne Marie 

bemyndiges til at skrive. 

 

6. Undervisning i brug af tablets 

Der er bestilt tablets til de nye ældrerådsmedlemmer. Status på 

udlevering og undervisning 

 

Beslutning: 

Kirsten orienterede om at tablets er kommet og der er planlagt 

undervisning 12. april kl. 10.00-12.00 i Gæstekantinen på Svinget. 

Tina Juul Hansen deltager ift udlevering og Signe Jægerunderviser. 

Ældrerådet har meget frafald den dag og anmoder om 

undervisningen udskydes til den 24.04.18 kl. 09.00-11.00 forud 

for mødet om høringssvar. Kirsten Vie undersøger muligheden for 

det – og ældrerådet orienteres via mail. 
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7. Udpegning til styregruppe ved revidering af 

værdighedspolitik og Masterplan for fremtidens 

Ældreliv 2025 

På baggrund af data fra ældrekonferencen nedsættes 

projektorganisation til revidering af nuværende værdighedspolitik 

og udarbejdelse af masterplan 2025. Ældrerådet inviteres i til at 

udpege 2 repræsentanter til Styregruppen. 

 

Beslutning: 

Bent Rasmussen og Anne Marie Strauss udpeget. 

1. møde 19 april kl. 10.00-12.00 

 

8. Økonomi for enlig pensionist på plejecenter 

På sidste ældrerådsmøde blev Ældrechefen anmodet om en 

gennemgang af økonomi for en gennemsnitspensionist der flytter 

på plejecenter 

 

Bilag: 

Vedhæftet oversigt over gennemsnitspensionistens økonomi 

 

Beslutning: 

Drøftet og gennemgået 

 

9. Mødeplan 

 

Ordinære 

Ældreråds- 

Møder 

Emne Sted 

14.05.18 Mødet afholdes på Drejø –udvidet 

tidspunkter ift færgetider fra kl. 

11.00-17.20 

 

11.06.18 Evt rundvisning hjemmeplejen  

 

 

 

 

10. Eventuelt 

 

 Rapport ”Foden under eget Køkkenbord og folderen ”Sunde 

mellemmåltider til ældre” udleveret 

 Drøftelse af aftaler vedr. udskrivning fra sygehus – 

opgavefordeling mellem kommune og sygehus er således, 

at det i sektorovergange er aftalt, at den der fysisk har 

borgeren i hånden, skal tage kontakt til/informere den 

anden sektor 

 Besøg fra Slagelse ældresag – ift demensby – godt besøg. 

 Fotos til pjece – fotografier taget i solskin – Margit Lolk 

arbejder videre med forslag. 

 Kontakt til plejecentre – ok at ældrerådsmedlemmerne 

tager kontakt nu. 

 


