ÆLDRERÅDET I MORSØ KOMMUNE

Den 4. oktober 2011

Referat
Ældrerådsmøde Morsø Kommune

Mødedato og – tid

Tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 09.00 – 11.00

Mødested

Hvidbjerg Plejecenter
Næssundvej 348,
Hvidbjerg.

Deltagere

Henning Iversen, formand
Karin Tøfting Andersen, næstformand
Eigil Nielsen
Tove Jacobsen
Mejner Aggerholm Nielsen
Socialudvalgsformand Anton Toft deltager fra mødets start.

Afbud

Referent, sekretariat

Niels Otto Degn

Udover dagsordenen blev der orienteret om omsorgsklubbens arbejde ved Hilda Andersen
samt om plejecentrets drift ved centerleder Kirsten Pedersen.
Begge orienteringer blev modtaget med interesse.

1.
Underskrivelse af referatet fra møde den 24. august 2011.
- underskrevet
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2.
Indkommet materiale
Indkommet materiale til omdeling / orientering:
- omdelt

3.
Orientering m.v. v/fmd. Henning Iversen
- Det videre forløb vedr. trafikuddannelse (jf. tidligere drøftelser i rådet).
Henning Iversen orienterede om, at der lægges op til 3 hold á 10 personer. Deltagerbetaling 50 kr. pr forløb. Som følge af reservation af kørebane m.v. er det nødvendigt at justere dato’erne. HI aftaler de konkrete dage. NOD sørger for annoncering og modtagelse af tilmeldinger.
-

Mødeindbydelse til Vingsted-møde
Møde holdes 03.11.11. Pris 850 kr./person. Aftalt at alle deltager og melder ønske
work-shop til HI, der melder gruppen til samlet. Aftalt fælleskørsel.

-

Tilbud om foredrag med Lotte Rømer. Vurderes senere

4.
Orientering v/ Niels Otto Degn
- Modtaget svar fra Biblioteket vedr. forslag om navneændring af Støberisalen. Man
er ikke indstillet på navneændring. Nedenfor er indkopieret svar:
”I bibliotekets ledergruppe har vi drøftet idéen, og vores umiddelbare tanke er, at navnet Støberisalen hører uløseligt sammen med biblioteksbygningen, da det jo var i disse bygninger, Morsø Jernstøberi eksisterede. At salen fik netop dette navn var ingen tilfældighed: oprindeligt skulle hele komplekset omkring Støberitorvet hedde Kulturstøberiet, og derfor var det naturligt at den store mødesal
fik navnet Støberisalen.
Det er nok svært helt at undgå, at misforståelser omkring de 2 steder kan opstå. Dog - hvis man i sin
invitation præciserer stedet og f.eks. skriver Støberisalen på 2. sal ved Morsø Folkebibliotek med
indgang fra Støberitorvet eller Støberigaarden ved plejecentret Støberigaarden, hvis det er dér, arrangementet finder sted, mon så ikke risikoen for stedforvirring er minimeret”

Drøftelse: taget til efterretning
-

E-post medfører behov for hjælp til mange borgere. Der orienteres om indsatsen for
at understøtte borgernes brug af E-post.
Drøftelse: borgere kan få akut hjælp via Borgerservice (formålet er at give inspiration til at opgaverne efterfølgende kan klares af borgerne selv), Biblioteket holder
kurser, nogle aktivitetshuse holder kurser ligesom oplysningforbund og nogle foreninger tilbyder hjælp.
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Opfølgning på Centralkøkkenets ombygning – information til brugerne via avis og
udsendt brev.
Drøftelse: projektet følger planen. Information herom vurderes tilfredsstillende.

-

Hjemmeside er opdateret som følge af rådets beslutninger.

-

Håndsrækninger. Orientering om frivilliges forhold ved eventuelle uheld under udførelse af hjælp.
Information: På foranledning af forespørgsel fra Johan Riis’s Minde og Aktivitetshuset i Øster Assels er der via kommunejurist oplyst, at der kan gives erstatning i h.t.
arbejdsskadelovgivning såfremt den frivillige forinden udførelse af hjælp har underskrevet fortrolighedserklæring.

-

Sekretariatsvaretagelse for ældrerådet overgår med henvisning til tidligere beslutning fra 2012 til afdelingsleder for ældreområdet, Ann Lisbeth Martinussen. ALM
deltager i årets sidste møde

5.
Orientering om budget 2012
Socialudvalgsformand Anton Toft har tidligere orienteret om ramme for budget 2012 og
påtænkte ændringer i budgettet. Anton Toft præsenterer det samlede forslag til justeringer
i budget 2012, idet der er opstillet forslag til yderligere reduktioner i forhold til de oplysninger, der tidligere er meddelt Ældrerådet.
Indstilling: redegørelsen drøftes og der formuleres samlet høringssvar.
Drøftelse/beslutning: Anton Toft redegjorde for den seneste budgetreduktion på ca. 2
mio. kr. og omdelte oversigt over ændringer.
I orienteringen indgik overblik over kommunens samlede økonomiske situation med fokus
på ekstraudgifter som følge af selvbudgetteret skat og efterregulering af beskæftigelsestilskud.
Det har stadig højeste prioritet, at ændringerne gennemføres, så der bliver mindst mulig
negativ effekt i den borgernære indsats.
Personaleuddannelse prioriteres højt. Reduktion på 300.000 kr. i 2012 medfører fortsat en
samlet bevilling på ca. 700.000 kr. ligesom der er budgetteret med 1,8 mio. kr. i 2013.
Der blev orienteret om erfaringer fra tidligere budgetopfølgninger og status for 2011, hvor
der er fast styring. Anton Toft lagde vægt på, at der er gennemført øget decentral styring.
Det indebærer større ansvar. Procesen forløber positivt.
Ældrerådet tog redegørelsen til efterretning. Bemærkningerne svarer til drøftelserne om
budget 2012 i tidligere møder. Rådet ønsker udsendt taloplysninger inden mødet for at
kunne forberede drøftelserne bedre.
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Rådet afgiver følgende høringssvar:
Ældrerådet har drøftet budget 2012 i møder 20. juni, 24. august og 4. oktober 2011.
Ældrerådet anerkender budgetvilkår, der er meget stramme. Rådet lægger vægt på, at
besparelser skal udføres, så serviceforringelser så vidt muligt kan undgås. Højeste fokus
skal være at bevare kvaliteten og service i den borgernære indsats. Rådet kvitterer for, at
budgetarbejdet har fulgt denne linje.
Rådet ser med tilfredshed på øget uddannelsesindsats for personalet, men er bekymret
over, at der er reduceret i budget 2012, selv om det stadig udgør en klar forbedring.
Generelt anbefaler Rådet, at alle berørte personalegrupper m.v. høres ved større ændringer inden politisk beslutning, og at høringssvar behandles, før beslutning udmeldes.
Samlet ønsker Rådet at understrege, at ældreområdet ikke kan tåle yderligere besparelser
hverken i forhold til brugerne eller personalet.

6.
Generel drøftelse af Ældrerådet arbejde
Rådet har over en periode drøftet vedtægter og lavet ny informationsfolder.
Der er lavet modernisering af hjemmeside, og der har været indledende drøftelser om rådets informationsopgaver, og andre udadvendte aktiviteter, herunder besøg i Aktivitetshuse, centralkøkken m.v.
Det foreslås derfor at der gennemføres en samlet, generel drøftelse af rådets indsats, herunder forslag til eventuelle tilretninger - bør der omprioriteres i indsatsen, er der idéer til
eventuelle ændringer osv.
Der kan tænkes flere metoder til at gennemføre drøftelserne, for eksempel
- drøftelser som del af kommende ordinære møder
- visionsseminar for ældrerådet
- visionsseminar for ældrerådet og andre relevante deltagere
Der tænkes ikke på lange møder, formentlig ½-dagsmøde.
Formålet er at afklare om rådet oplever, at indsatsen er på rette spor eller om der bør foretages tilretninger. Det kan både været vedrørende rådets egen funktion, men også niveauet for sekretariatsbistand. Det kan selvfølgelig også besluttes, at der ikke er grund til
ændringer.
Indstiling: rådet drøfter, om det findes formålstjenligt at lave status på indsatsen med
henblik på det fremtidige arbejde. Såfremt det ønskes, skitseres form og tidsplan for det
kommende arbejde.
Beslutning: rådet ønsker gennemført drøftelse af strategi for ældrerådet med henblik på
det fremtidige arbejde. I arbejdet indgår udarbejdelse af årshjul for indsatsen. Mødet holdes 14.11.2011 kl. 11.30 – 15.00 med ældrerådet og sekretariatet som deltagere.
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7.
Oversigt over rådets økonomi.
Der informeres om rådets forbrug, ligesom der i oversigt redegøres for økonomiområder i
tæt tilknytning til rådet, herunder Omsorgsklubber.
Der informeres om omkostning ved Forårsfest 2010, samt muligheder for festen i 2012.
Der informeres om de økonomisk vilkår for arrangementet 20.09.11 med Jytte Dreyer.
Indstiling: til drøftelse og kommentering
Beslutning: Forbrug er tilfredsstillende og budgettet overholdes fint. Regnskab for forårsfest 2010 færdiggøres (NOD) mhp ansøgning om tilskud fra sponsor(er) til foråsfest 2012.

8.
Fastsættelse af dato og overordnet plan for Forårsfest 2012.
Der er tilsagn fra biskop Karsten Nissen, der kan deltage 21.05.2012.
Indstilling: der besluttes dato og laves foreløbig opgavefordeling
Beslutning: Forårsfest gennemføres 21.05.2012. Sted afklares (Eigil Nielsen er tovholder
– også vedr. musik). Deltagerbetaling fastsættes til 60 kr./deltager. Der skal sikres mulighed for diabetikerkuvert. Endelig planlægning incl. markedsføring og praktisk afvikling afklares på efterfølgende møder.

9.
Møde med udvalget for teknik og miljø
Ældrerådet er indbudt til møde med Udvalget for teknik og miljø onsdag den 12.10.11 kl.
10.30 – 11.00.
Formålet er en åben, gensidig information, men såfremt drøftelsen kræver specialviden
forudsættes forvarsel.
På rådets forrige møde blev der foreslået nogle emner til mødeindhold:
Renholdelse af gågaden, P-forhold omkring Biblioteket efter gade/gård-renovering,
Busplanændringer – f.eks. i nordbyen.
Indstilling: der drøftes eventuelle yderligere emner
Beslutning: Rådet ser frem til drøftelsen. Der udarbejdes samlet liste over emner, der
sendes til udvalget af NOD:
Renholdelse af gågaden,
P-forhold omkring Biblioteket efter gade/gård-renovering,
Busplanændringer – f.eks. i nordbyen.
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Busterminalen, ventesalen er langt fra især bybus. Det hæmmer gangbesværede, der har
svært ved at nå bussen. Kan afhjælpes af tidligere varsel om afgang (lystavle)
Kan der opsættes kaffeautomat i venteværelset?
Kantstene er meget høje for rollatorbrugere (busterminalen)
Det nye støberitorv. Der mangler ledelinjer og kørespor. Man havde forventet nogen brug
af fliser og ikke alene brosten
Asfaltreparation mangler adskillige steder. Er der plan om udbedring?
Regulering af fodgængerfelt ved Løvbjerg. Meget lidt plads.
Ny hal Hvidbjerg. Hvorfor godkendt uden lift?
Trafiksikkerhedsråd. Er der planer om etablering af et råd?
Desuden forventes informationer fra udvalget

10.
Eventuelt
- Møde med omsorgsklubber aftales til 24.11.2011 kl. 09.00 – 11.00 i lokaler i Nykøbing bymidte.
- Ønske fra HI om at søge midler til ture for ældre med liftbus. Det anbefales at bruge
kommunens fundraiser, når denne starter.

Næste møde afholdes: onsdag den 30. november kl. 09.00 – 11.00
Forslag til emner:
Forslag til mødested: Støberigården
Mødet sluttet kl. 12.00
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