Den 10. september 2019

Referat til Ældrerådsmødet den 10. september 2019.
Dato - tidspunkt:

10. september 2019 kl. 12:30-15:30

Sted:

Møllegården, lokale 20

Afbud:

Karl

Referent:

Laura

Ad. 1) Godkendelse af referat fra d. 12.08.2019
Referatet godkendes
Ad. 2) Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendes
Ad. 3) Orientering fra forvaltningen
- Kvalitetsstandarder
Ældrerådet orienteres om status på kvalitetsstandarden, hvor Laura
fortæller, at man nu har haft et udkast forbi visitationen, og kan
præsentere udkastet for Udvalget for Ældre i starten af oktober.
Herefter vil kvalitetsstandarden blive sat op ved grafiker, og kommer til
høring i Ældrerådet d. 23.10.
Lars uddyber og fortæller, hvad ønsket hos forvaltningen har været med
denne revidering af kvalitetsstandarden. Hvordan vi er gået fra noget
meget teksttungt, til at se efter inspiration hos andre kommuner og skabe
noget mere borgerrettet. Herunder fortæller Lars også, hvordan man
tænker processen til næste år:
Ældrerådet inddrages i tidligt forår, og kan komme med kommentarer til
den eksisterende kvalitetsstandard. Herefter vil der arbejdes på en
revidering af materialet, som vil præsenteres for udvalget hen mod
efteråret, og herefter komme i høring hos Ældrerådet sidst på året.

-

Strategiplan og tilhørende handleplaner

Lars holder oplæg om konceptet bag Strategiplanen, og herunder hvordan
det er et prioriteringsværktøj i forhold til udviklingsprojekter.
Her beskriver Lars indsatsområdet om ”Videre implementering af den
nationale demenshandlingsplan” som eksempel. Her foregår en mere
dybdegående drøftelse af demensområdet, og hvordan man kan arbejde
med det tabu der er forbundet med sygdommen; demens som en
pårørende sygdom.
Lars orienterer Ældrerådet om forskellen mellem værdiniveauet, det
taktiske niveau og det operationelle niveau.
Herefter gennemgår Lars de forskellige afsnit i Strategiplanen.
Ad. 4) Præsentation af plejeboliganalyse ved Lone Blåberg kl. 14:00
Lone holder oplæg for Ældrerådet om plejeboliganalysen
Ad. 5) Eventuelt og ny mødedato.
Der foregår en drøftelse om dagsordener og referater fra Ældrerådsmødet
på hjemmesiden. Det er en skærpet opmærksomhed fra forvaltningens
side, i forhold til at ajourføre hjemmesiden, og sikre at dagsordener
kommer i Skive Folkeblad.

Med venlig hilsen
Inger Marie Toft
Formand for Ældrerådet.
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