Den 11. november 2019

Referat Ældrerådsmødet den 11. november 2019.
Dato - tidspunkt:

11. november 2019 kl. 12:30-15:30

Sted:

Møllegården, lokale 18

Afbud:

Herman, Lars

Referent:

Laura

Ad. 1) Godkendelse af referat fra d. 08.10.2019
Det bemærkes at det ikke er i orden, at man rykker/aflyser møder så sent.
Det tager forvaltningen til efterretning.
Dertil bemærkes det, at det er uhensigtsmæssigt, at der afholdes møde
mellem Ældrerådet og Udvalget for Ældre efter budgettet er vedtaget.
Det aftales at Laura undersøger, om der er taget referat fra mødet.
Ad. 2) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
Ad. 3) Orientering fra forvaltningen
- Økonomi
o Budget 2020
Marianne orienterer Ældrerådet om budget 2020, herunder hvilke
besparelsesforslag man har tiltrådt politisk, og hvilke udvidelsesforslag
man har tiltrådt.
Det er besluttet at tilføre 5,2 mio. til demografimidler, dvs. til at fastholde
det nuværende politisk godkendte serviceniveau.
Dertil er der tilført midler svarende til 7,5 mio. med henblik på at lukke
huller i budgettet.
Endnu er der givet 700.000 kr. til plejeboligkapacitetsanalyse.
Man har ikke tiltrådt nogle af forvaltningens udvidelsesforslag.

I forhold til anlægsforslag tilføres der midler i 2021, både generelt til
anlægsmidler, til renovering af tage på plejecentre, vinterdæk på cykler,
og til brandhæmmende møblering på plejecentrene.
I 2020 og 2021 tilføres 1 mio. og i 2022 tilføres 1,5 mio. til
velfærdsteknologi. I denne forbindelse opfordres Ældrerådet til at komme
med gode forslag til bud på velfærdsteknologi, hvis de har gode ideer.
o Budgetopfølgning
Marianne fortæller Ældrerådet om det kontinuerlige arbejde med
budgetopfølgning i Pleje & Visitation. Ældrerådet efterspørger
køkkenanalysen fra plejecentrene.
Ad. 4) Præsentation af resultater fra evalueringen
Laura præsenterer Ældrerådet for de foreløbige resultater fra
evalueringen. Generelt er Ældrerådet enige om, at man ikke ønsker en ny
strukturændring inden den nuværende har fået tid til at falde på plads,
men at man samtidigt kraftigt efterspørger mere synlig ledelse på
plejecentrene.
Dertil bemærker Ældrerådet, at der er mange ”fine” ord i evalueringen,
og at man ser frem til det mere handlingsorienterede materiale.
Ad. 5) Julefrokost på Møllegården
Man beslutter, at Laura og Inger-Marie vælger en menu.
Ad. 6) Refusionsborgere
Tilbagemelding fra visitationen vedrørende hvor mange der flytter til
andre kommuner, og hvor mange borgere der flytter til Skive Kommune.
Der er i 2019, 21 refusionsborgere i almen eller demensplejebolig i Skive
Kommune
Ad. 6) Evt.
Marianne orienterer om, at en arbejdsgruppe er fremkommet med et nyt
forslag til, hvordan man arbejder med brugerindflydelse i
Regionsklyngesamarbejdet, og at forslaget skal behandles af
Klyngestyregruppen.

Med venlig hilsen
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Inger Marie Toft
Formand for Ældrerådet.
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