Den 12. august 2019

Referat Ældrerådsmøde den 12. august 2019.
Dato - tidspunkt:

12. august 2019 kl. 12:30-15:30.

Sted:

Møllegården, lokale 18

Afbud:

Ina, Herman, Carl Eiler

Referent:

Laura

Ad. 1) Grundet karakteren af de foregående møder i form af høringssvar
og evalueringsworkshop foreligger intet referat.
Ad. 2) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse om besøg fra Kisten Fiil
Ad. 3) Besøg fra Kirsten Fiil
Inger Marie introducerer Kirsten Fiil, og formålet for hendes besøg.
Kirsten fortæller at hun ser Ældrerådet som en af sine vigtigste
samarbejdspartnere i forhold til at igangsætte nye ting. Hun er ny
pårørendevejleder, særligt til pårørende med svækkede ældre borgere.
Hendes primære opgave er at lave netværk for de pårørende, som der
påbegyndes til september. Her vil der afholdes opstartsmøder i hvert
område i Pleje & Omsorg. Tema for møderne skal være, hvordan man
etablerer et netværk for pårørende, herunder hvad indholdet i et sådan
netværk skal være. Derfor vil Kirsten også gerne høre, hvad Ældrerådet
mener, at de pårørende har brug for.
Kirsten åbner døren for, at man som pårørende altid må komme ind på
hendes kontor på Møllegården efter forudgående aftale. Man må altid
ringe til hende, og hun er også fleksibel i forhold til, hvis man som
pårørende ønsker et andet mødested end kontoret. Det kan eksempelvis
være eget hjem, og det kan også være aften- eller weekendtid. Det er altid
den pårørendes behov der tages udgangspunkt. Kirsten har således en
meget fleksibel kontortid.

På sigt vil Kirsten også stå for temaaftner for pårørende, der tager
væsentlige emner op, der kan hjælpe den pårørende i deres rolle.
Her uddyber Kirsten at det er hendes fornemmeste rolle at sikre, at den
pårørende kan vedligeholde sine ressourcer, og være en god pårørende.
Inger Marie spørger ind til, om Kirstens stilling er fast, eller om den har
en udløbsdato. Her fortæller Kirsten at hendes stilling er fast. Det er et
tilbud der fortsat skal være i Skive Kommune, men selvfølgelig skal
tilbuddet på sigt evalueres.

Ad. 4) Lønforhandlinger og økonomi i områderne
Besøg fra økonomikonsulent Bente Langhoff. Dette på baggrund af en
drøftelse i Ældrerådet under deltagelsen i evalueringen af den nye
struktur.
Bente starter med at fortælle om omstruktureringen, her med fokus på,
hvad man gjorde rent økonomisk, da områderne blev dannet.
Herefter fortæller Bente hvordan budget og midler tildeles på
henholdsvis plejecentre og i hjemmeplejen.
Man drøfter efterfølgende i Ældrerådet, hvordan den nye struktur har haft
indvirkning på økonomien. Dette leder videre til en drøftelse omkring
udfordringerne ved aktivitetsstyrede budgetter.

Ad. 5) Orientering fra forvaltningen
Strategiplan og tilhørende handleplaner for Pleje & Visitation 2019-2020
Lars giver Ældrerådet orientering, herunder vedrørende Strategiplanen og
tilhørende handleplaner for Pleje og Visitation 2019-2020. Her forklarer
Lars, at Ældrerådet ikke i dag får udleveret materialet, da det denne uge
skal præsenteres for Udvalget for Ældre samt Fælles-MED. Derfor kan
Ældrerådet på september-mødet få udleveret materialet, hvor der vil være
mulighed for en mere dybdegående præsentation og drøftelse.
Først forklarer Lars, hvordan man får opdrag fra forskellige steder i
systemet, herunder ministerier, politikere osv.
Herefter præsenterer Lars hvert af de syv strategiske indsatsområder:
1. Implementering af det rehabiliterende tankesæt og handlemønstre
2. Udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
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3.
4.
5.
6.
7.

Videre implementering af den nationale Demenshandlingsplan
Udvikling af samskabelse og frivillighed
Fokus på økonomistyring og budgetoverholdelse
Rekruttering og fastholdelse – den attraktive arbejdsplads
Fokus på kerneopgaven

Lars fortæller om arbejdet med at nedsætte arbejdsgrupper og udfærdige
handleplaner. Herunder at der i arbejdet med alle handleplaner, skal
indgå overvejelser vedrørende:
-

Jura
Økonomi
Evaluering
Kommunikation
Velfærdsteknologi

Lars præsenterer hvordan dette er et prioriteringsredskab, da de syv
strategiske indsatsområder er i højsædet sammenlignet med andre
udviklingsaktiviteter.
Lars fortæller Ældrerådet om arbejdet med ’Værdikæden’ i forbindelse
med udbredelsen af Strategiplanen.
Det bliver aftalt at præsentation af Strategiplan og tilhørende
handleplaner, kommer på dagsordenen for næste Ældrerådsmøde i
september.
Sygefravær
Lars fortæller at sygefraværet i organisationen er faldet. Herefter følger
en drøftelse af rekrutteringsudfordringerne i organisationen.
Ad. 6) Drøftelse af relevante emner til møde med Udvalget for Ældre til
oktober 2019
Der bliver spurgt ind til, om datoen for mødet er fastlagt.
Datoen er onsdag d. 09.10 fra kl. 14:30. Mødestedet er endnu ikke
fastlagt. Ældrerådet drøfter følgende emner:
-

Plejeboligkapacitet: boliger inden for ældreområdet.

Ad. 7) Høring vedr. udbud på genbrugshjælpemidler kl. 14:30
-

Besøg fra Jette Thulstrup, sagsbehandlende terapeut

Lars orienterer Ældrerådet om baggrunden for høringen i dag, som er
lovbestemt.
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Jette supplerer og fortæller Ældrerådet om, hvordan man i Skive
Kommune genbruger hjælpemidler.
Ældrerådet skal tage stilling til, hvilken leverandørmodel man anbefaler.
Jette forklarer, at man nogle gange er nødt til at kunne imødekomme
særlige behov hos borgere, hvilket kan imødekommes med en såkaldt
kaskade-model. Ældrerådet beslutter, at der således skal sendes følgende
høringssvar:

”Ældrerådet anbefaler, at man går videre med leveringsmodel nr. 2 i form
af kaskade-modellen. Dette for at sikre behovsopfyldelse for den enkelte
borger.”
Ad. 8) Eventuelt og ny mødedato.
Det aftales at vi fastlægger mødedatoer for resten af året:
September:
Tirsdag d. 10.09 kl. 12:30-15:30 mødelokale 20 på Møllegården
Oktober:
Tirsdag d. 08.10 kl. 12:30-15:30 mødelokale 18 på Møllegården
November:
Mandag d.11.11 kl. 12:30-15:30 mødelokale 18 på Møllegården
December:
Tirsdag d. 10.12 fra kl. 11:00-13:30.

Med venlig hilsen
Inger Marie Toft
Formand for Ældrerådet.
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