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18-01-2018

Godkendelse af dagsorden
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Dette er et fast punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Godkendt.
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2.

18-01-2018

Introduktion til velfærdsområdet
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde vil velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen give en overordnet
introduktion til velfærdsområdet i Norddjurs Kommune.
Norddjurs Kommunes organisationsdiagram er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at introduktionen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Organisationsdiagram - Norddjurs Kommune
Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Godkendt.
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3.

18-01-2018

Introduktion til sundheds- og omsorgsområdet
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
På ældrerådets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang give en introduktion til
sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune.
Sundheds- og omsorgsområdets organisationsdiagram er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at introduktionen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Organisationsdiagram - Sundheds- og omsorgsområdet

2436/18

Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Godkendt.
Søs Fuglsang orienterede om bruger- og pårørenderådene på plejecentrene. Søs Fuglsang
deltager på et af de kommende møder og færdiggør sin præsentation.
Ivan Hammer Sørensen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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4.

18-01-2018

Mødeplan for ældrerådet 2018
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. august 2017 godkendt den politiske
mødekalender for 2018. Efterfølgende har de enkelte fagudvalg godkendt fagudvalgenes
mødedatoer for 2018.
Mødekalenderen indeholder en oversigt over møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget
samt de stående udvalg.
Mødekalenderen for 2018 er vedlagt som bilag.
Ud fra den politiske mødekalender for 2018, har forvaltningen udarbejdet et forslag til
mødekalender for ældrerådet.
Forslag til mødedatoer:


Torsdag den 18. januar 2018



Torsdag den 8. februar 2018



Torsdag den 8. marts 2018



Torsdag den 12. april 2018



Torsdag den 17. maj 2018



Torsdag den 14. juni 2018



Torsdag den 16. august 2018



Torsdag den 13. september 2018



Torsdag den 11. oktober 2018



Torsdag den 15. november 2018



Torsdag den 6. december 2018.
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Møderne afholdes som udgangspunkt skiftevis i den østlige og vestlige ende af kommunen og
med fokus på at komme rundt og besøge de forskellige plejecentre mv. på sundheds- og
omsorgsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at mødedatoerne for 2018 godkendes.
Bilag:
1 Åben Politisk mødekalender 2018

2658/18

Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Godkendt.
Ivan Hammer Sørensen og Ruth Ovesen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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18-01-2018

Ældrerådets repræsentationer
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Ældrerådet skal udpege medlemmer til følgende:


Bruger- og pårørenderåd



Kollektiv Trafik Råd



Regionsældrerådet.

Bruger- og pårørenderåd
Ældrerådet skal udpege en række medlemmer til bruger- og pårørenderådene på plejecentrene
i Norddjurs Kommune.
På hvert af kommunens plejecentre findes der et valgt bruger- og pårørenderåd. Det fremgår
af vedtægten, at ældrerådet har en repræsentant i hvert af rådene, og at ældrerådets
repræsentanter er valgt for en fireårig periode. Vedtægterne for bruger- og pårørenderådene er
vedlagt som bilag.
På hvert plejecenter foretager kommunen et uanmeldt og et anmeldt tilsynsbesøg. Det
anmeldte tilsynsbesøg betegnes som et dialogmøde, som har til formål at drøfte resultatet fra
det uanmeldte besøg og diskutere udviklingsmuligheder i det kommende år. I dialogmødet
deltager foruden førnævnte medlem yderligere et medlem af ældrerådet.
På mødet skal ældrerådet udpege repræsentanter til bruger- og pårørenderådene samt deltager
til dialogmøderne for følgende plejecentre:


Plejecenter Møllehjemmet, Auning



Plejecenter Farsøhthus, Allingåbro



Plejecenter Glesborg, Glesborg
6

Ældrerådet



Plejecenter Digterparken, Grenaa



Plejecenter Fuglsanggården, Grenaa



Plejecenter Violskrænten & Grønnegården.

18-01-2018

Kollektiv Trafikråd Norddjurs
Ældrerådet skal udpege én kandidat til Kollektiv Trafikråd Norddjurs.
Rådet har til formål at rådgive og vejlede politikere og fremme en effektiv kollektiv trafik i
Norddjurs Kommune samt styrke samarbejdet mellem de deltagende parter.
Indkaldelse og forretningsorden for Kollektiv Trafikråd Norddjurs er vedlagt som bilag.
Regionsældrerådet
I hver region er der etableret et regionsældreråd, hvor formænd og næstformænd fra regionens
kommunale ældreråd samarbejder om temaer, som er relevante på det regionale plan.
Regionerne har opgaver indenfor sundhedsvæsenet, det sociale område, regional
udvikling, erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Især
sundhedsområdet og trafikområdet har ældrerådenes interesse. Der findes ingen lovgivning
om regionsældreråd.
Ingeborg Kyed Pedersen og Yvonne Karnøe er i kraft af deres formands- og
næstformandspost Norddjurs Kommunes repræsentanter i regionsældrerådet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at:
1. der blandt ældrerådets medlemmer udpeges repræsentanter til bruger- og
pårørenderådene i Norddjurs Kommune.
2. der blandt ældrerådets medlemmer udpeges én kandidat til Kollektiv Trafikråd
Norddjurs.
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3. det godkendes, at Ingeborg Kyed Pedersen og Yvonne Karnøe er Norddjurs
Kommunes repræsentanter i regionsældrerådet.
Bilag:
1 Åben Vedtægter

for

bruger-

og

pårørenderåd

på

sundheds-

og 163484/17

omsorgsområdet
2 Åben Indkaldelse af kandidater til medlemsskab af det kollektive trafikråd

4973/18

3 Åben Forretningsorden for Kollektiv Trafikråd Norddjurs

2599/18

Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Ad1)
Bruger- og pårørenderåd
Da flere af ældrerådets medlemmer ikke deltog i behandlingen af punktet er der udarbejdet et
forslag til fordeling, som skal godkendes på ældrerådets møde den 8. februar 2018.
I forslaget er der lagt op til, at person nr. 1 er repræsentant i bruger- og pårørenderådet og at
person nr. 2 deltager i dialogmøderne samt fungerer som stedfortræder for person nr. 1, hvis
denne er forhindret i at deltage i et af bruger- og pårørenderådsmøderne.
Plejecenter

Repræsentant i bruger- Deltager i dialogmøder og
og pårørenderådet

stedfortræder i bruger- og
pårørenderåd

Plejecenter Møllehjemmet,

Vibeke Binnerup

Knud Sejersen

Ivan Hammer Sørensen

Yvonne Karnøe

Ingeborg Kyed Pedersen

Ruth Ovesen

Birgit Lindgaard

Hans Erik Nielsen

Hans Erik Nielsen

Benthe Andersen

Auning
Plejecenter Farsøhthus,
Allingåbro
Plejecenter Glesborg,
Glesborg
Plejecenter Digterparken,
Grenaa
Plejecenter Fuglsanggården,
Grenaa
Plejecenter Violskrænten & Benthe Andersen
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Grønnegården, Grenaa
Ad2)
Kollektiv Trafikråd Norddjurs
Hans Erik Nielsen er valgt som ældrerådets kandidat til Kollektiv Trafikråd Norddjurs.
Ad3)
Regionsældrerådet
Ældrerådet godkendte, at det er formand og næstformand, der sidder med i regionsældrerådet.
Ivan Hammer Sørensen og Ruth Ovesen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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DANSKE ÆLDRERÅD - Temadag for nyvalgte ældrerådsmedlemmer
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
DANSKE ÆLDRERÅD indbyder nye og gamle medlemmer af ældreråd til temadag med
fokus på retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd.
Temadagen afholdes onsdag den 28. februar 2018 i Tinghallen, Tingvej 2 i Viborg.
Temadagens program er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Prisen pr. deltager er 850 kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at det besluttes hvem, der deltager i temadagen.
Bilag:
1 Åben Program - Temadag for nyvalgte medlemmer

2626/18

Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Fra ældrerådet deltager Ivan Hammer Sørensen, Benthe Andersen, Hans Erik Nielsen,
Yvonne Karnøe, Ingeborg Kyed Pedersen og Birgit Lindgaard.
Ivan Hammer Sørensen og Ruth Ovesen deltog ikke i behandlingen af punktet.
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Midttrafik - Høring af køreplaner 2018
27.69.40.K04

18/811

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Midttrafik laver hvert år nye køreplaner, hvor planlægningen starter i juli måned. I perioden
frem til ca. december måned udarbejder Midttrafik udkast til nye køreplaner, og det sker på
baggrund af ønsker fra bestillerne af kollektiv trafik (kommunerne og region Midtjylland),
tilbagemeldinger fra kunder, chauffører og busselskaber samt Midttrafiks egne erfaringer med
de nuværende køreplaner. Resultatet af planlægningsarbejdet er nu klar til høring.
Høringen handler om større ændringer i køreplaner fx nedlæggelse af ruter eller omlægning af
ruter. Høringen giver jer mulighed for at se og kommentere på de nye køreplaner.
Høringssvar bruges til to formål. De indgår i kommunernes og regionens politiske behandling
af forslag til køreplaner. Herudover bruger Midttrafik input til at rette uhensigtsmæssigheder
fx mistede muligheder for at skifte til en anden bus eller tog.
Midttrafik inddrager alle kommentarer til ændringsforslagene, der kommer ind i
høringsperioden, i udformningen af de endelige køreplaner.
Køreplanerne

med

ændringer,

der

er

i

høring

kan

https://www.midttrafik.dk/horinger/horing-af-koreplaner-januar-2018/

beskrivelse af hvad der ændres.
Høringen løber fra den 8.– 21. januar 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Formanden indstiller, at ældrerådet udarbejder et høringssvar til de nye køreplaner.
Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Ældrerådet

ville

gerne

forud

for

afgivelsen

af

høringssvaret

have

haft

mere

baggrundsmateriale omkring, hvor meget de berørte ruter tidligere er blevet benyttet samt
have haft oplyst hvilke priser, der gælder for flexbus.
Ældrerådet mener, at det er godt, at der tilbydes flexbusser på de nedlagte ruter. Ældrerådet
understreger dog vigtigheden af god kommunikation omkring flexbus, så de berørte borgere
trygt kan bruge ordningen.
Ivan Hammer Sørensen, Ruth Ovesen og Birgit Lindgaard deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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Møder siden sidst
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Dette er et fast punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde.
Hensigten er, at alle medlemmer meddeler sekretæren, hvilke aktiviteter de har deltaget i som
medlem af ældrerådet. De opføres kronologisk og giver de øvrige medlemmer mulighed for at
stille spørgsmål om den pågældende aktivitet. Oversigten tjener tillige som dokumentation af
ældrerådets faktisk udførte arbejde.
Siden sidst
11-12-2017

Regionsældrerådsmøde (IKP, YK)

09-01-2018

Dagsordensmøde i Grenaa (IKP, YK)

16-01-2018

Møde i bruger- og pårørenderåd - Glesborg plejecenter (IKP)

Det enkelte medlem giver en kort orientering om de møder, som de har deltaget i.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Godkendt.
Ivan Hammer Sørensen, Ruth Ovesen og Birgit Lindgaard deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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Kommende møder og arrangementer
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Dette er et fast punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde.
Hensigten er at, at der her kan aftales fælles transport og drøftes eventuelle oplæg og input til
møder.
Kommende møder og arrangementer
29-01-2018

Møde i regionsældrerådet i Fårvang (IKP, YK)

28-02-2018

DANSKE ÆLDRERÅD – Temadag for nyvalgte i Viborg

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Godkendt.
Ivan Hammer Sørensen, Ruth Ovesen og Birgit Lindgaard deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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Orientering
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Dette er et fast punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde.
Orientering/meddelelser:


Fra formanden:



Fra medlemmerne:



Andre meddelelser:
o Nyhedsmail 9/2017 fra DANSKE ÆLDRERÅD

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Godkendt.
Ivan Hammer Sørensen, Ruth Ovesen og Birgit Lindgaard deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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Ældrerådets arbejdsplan 2018
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Dette er et fast punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ældrerådets arbejdsplan for 2018.
Arbejdsplanen sættes på dagsordenen til hvert ældrerådsmøde og kan således udvides og
revideres i forhold til hvilke nye arbejdsopgaver, der dukker op og i forhold til tidspunkterne
for behandlingen af de enkelte sager. Arbejdsplanen skal således ses som et dynamisk
planlægningsredskab.
Forslaget til arbejdsplan for 2018 er vedlagt som bilag
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Ældrerådets arbejdsplan 2018

6545/18

Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Godkendt.
Ivan Hammer Sørensen, Ruth Ovesen og Birgit Lindgaard deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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Næste møde
27.69.40.P35

17/19361

Åben sag

Sagsgang
ÆR
Sagsfremstilling
Dette er et fast punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde.
Næste ordinære møde afholdes hos hjemmeplejen i Allingåbro torsdag den 8. februar 2018 kl.
8.45-12.00.
Ønsker til punkter drøftes.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Ældrerådet den 18-01-2018
Godkendt.
Ivan Hammer Sørensen, Ruth Ovesen og Birgit Lindgaard deltog ikke i behandlingen af
punktet.
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1.
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1.

4.
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1.
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(163484/17)

6.
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Indkaldelse af kandidater til medlemsskab af det kollektive trafikråd (4973/18)

3.

Forretningsorden for Kollektiv Trafikråd Norddjurs (2599/18)
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1.

11.
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1.
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