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Referat for Seniorrådsmøde den 10 / 12 - 2018 kl. 9 - 13
1. Valg af ordstyrer
Det blev besluttet at AL fremover er ordstyrer på rådsmøderne. Derfor udgår
pkt. af dagsorden.
2. Orientering om velfærdsteknologi Elsebeth Udengaard, leder af
hjælpemiddelområdet og visitationsområdet. Kvalitetsstandarder på
hjælpemiddelområdet blev også gennemgået ift. kommende høringssvar
3. Godkendelse af referat fra 19 / 11 – 2018. Godkendt.
4. Orientering fra formanden.
• Møde med Bente Fournaise og Anders Bjældager om fremtidig
sekretariatsbistand fra 1.1.2019.
• Administrativt møde med Bente Fournaise og sekretær 17.12.
• Møde med Anders Bjældager vedr. gensidig introduktion til hele den
politiske organisation – herunder byråd.
• Ny organisering af Sundhed Handicap og Rehabilitering fra 2019. Bente
Fournaise orienterer på rådsmødet 7.1.2019.
• § 17.4. udvalg om Borgerinddragelse mødes 17.12.2018
• Akut pladser og vedtaget finanslov
• Presseindlæg og læserbreve
5. Orientering Danske Ældreråd
a. Fra pkt. 7 – dagsorden 19.11.2018 Ældrepolitisk møde i Vingsted.
b. IH orienterer fra 2 seminarier
c. EN orienterer fra 2 seminarier
d. OE orienterer fra 2 seminarier
e. LRF orienterer fra 2 seminarier
6. Seniorrådets Årshjul 2019
a. Sundhedspolitik skal revideres
b. Voksenpolitik skal revideres
c. Den kommunale budgetproces
d. Det politiske årshjul
e. Temamøder o.l. i samarbejde med de enkelte søjler under Sundhed
Handicap og Rehabilitering
Der arbejdes videre på årshjul
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7. Arbejdsgrupper:
Udpegning af tovholdere i de enkelte arbejdsgrupper. En sidste gennemgang af
kommissorier, og drøftelse af, hvordan arbejdet i grupperne kommer godt fra
start. En generel drøftelse af de enkelte gruppers størrelse
a. Rehabilitering- Det nære Sundhedsvæsen – Mad og Motion
i. Tovholder: AL
b. Frivilligt arbejde – Aktiviteter og Civilsamfund – Demens og Pårørende
i. Tovholder: AL
c. Infrastruktur – Miljø – Tilgængelighed – Bolig- og Trafikforhold
i. Tovholder: IH
d. Budget og Økonomi
i. Tovholder: LF
e. PR – Markedsføring – Kommunikation – Hjemmeside mm.
i. Tovholder: LF
f. Orientering fra Færdselssikkerhedsråd ved OE; der har ikke været
møde aktivitet siden sidste rådsmøde i november:
i. Orientering fra arbejdsgruppe for redigering af skiltning og
udeservering i Langegade Kerteminde. Der har været et enkelt
møde.
8. Gennemgang af kvalitetsstandarder? En generel drøftelse af forringelser for de
ældre borger pga. de store besparelser på området. På den bagrund
udfærdiges høringssvar af LF, IH, AL og EN 20.12.
9. Evaluering af besøg på Fjordly Plejecenter 5. 12.
Seniorrådet fik en informativ og grundig orientering med baggrund i de fremsendte
spørgsmål. Der er interessante videre- og efteruddannelsestiltag i gang. På
Fjordly er ledelsen positive overfor tanken om etablering af et Borger- pårørende
råd.
10. Gensidig orientering/eventuelt intet til dette punkt.
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