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REFERAT og DAGSORDEN  

til 

Ældrerådets møde tirsdag den 6. november 2018 kl. 09.00 til 13.00 

Sted: Frichsparken, Lokale 1.86 

Til:   Ældrerådets 15 medlemmer 
Sekretariatsleder Søren Hougaard Jensen 

 
Kopi til:  Rådmand Jette Skive 

Direktør Hosea Dutschke 
Forvaltningschef Thune Korsager 
Sekretariatschef Søren Hougaard Jensen 

 
Afbud meldes til:  Kirsten Engell kiengell@icloud.com eller tlf.: 23 69 3488 
 Afbud fra Bjarne Friis Sørensen 
 
Kl. 08.30  Kaffe/the med rundstykke og tilbehør  
 
Ordstyrer:  Jan Radzewicz 
 
Referent:  Carl Aksel Kragh Sørensen  

 
1. Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag til dagsorden  

 
Mødet: 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra 23. oktober 2018 

 
Mødet: 
Godkendt 

 
3. 09.15 til 10.00 Nyt fra forvaltningen  

Bilag A: Sager på vej - Sundhed og Omsorg 
 
Mødet: 
Listen ”Sager på vej” er ikke ændret siden sidst. 
MSO’s strategi og ledetråde skal revitaliseres. Hertil ønskes interview med 3 ÆR medlemmer. 
Hertil valgtes JR, LS og KE. (JR melder ind til MSO). 
ÆR ønsker en status på klippekort. 
ÆR ønsker en gennemgang af ”Politik for straffeattester”. 
 
Bilag A1: Årshjul 2018 for Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 
Mødet: 
Årshjulet for det politiske udvalg blev taget til efterretning. 
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Orientering i Ældrerådet om den nye direktionsmodel (9.15 til 9.45) 
Bilag A2: 2018.11.06 Oplæg Ældrerådet Justeret Direktionsmodel 
 
Mødet: 
Kirstine Markvorsen (KM) gennemgik den nye model, som var udsendt. 
KM fremhævede, at ingen leder måtte have mere end 40 medarbejdere under sig. 
I øvrigt er alle forpligtet til at løfte arbejdsopgaverne i fællesskabet. 
Samlet set er der et rekrutteringsproblem, selv om det synes at være lettet en smule. 

 
Orientering om forventet regnskab 2018 (9.45-10.00) 
Bilag A3: Bemærkninger Forventet regnskab og tillægsbevillinger 2018 for MSO 
 
Mødet: 
Charlotte Storm Gregersen gennemgik det forventede regnskab for 2018.  
Power point plancherne er efterfølgende udsendt og lagt i Prepare. 
Det decentraliserede område viser merudgifter for 1,6 mio. kr. 
Det ikke decentraliserede område viser mindreudgifter for 78,3 mio. kr. 
Årets forventede resultat på budgetrammen viser en merudgift på 1.6 mio. kr. 
Året afslutter således med en forventet opsparing på 113,6 mio. kr. 
 

4. 10.00 til 11.30 Nyt fra FU 
Bilag B: Samleliste, siden sidst til Ældrerådet indtil 06. nov. 2018 
 
Mødet:  
Samlelisten blev drøftet og enkelte infonumre vil blive taget op af enkelte udvalg. 

 
Bilag C: Forslag til Ældrerådets årshjul 2018 
 
Mødet: 
Ældrerådets årshjul var af Søren påført  

• Resultat af tilfredshedsmåling den 4. dec. 2018 
• Samarbejdsaftaler med lokalcentre den 18. dec. 2018 

Disse vil blive drøftet under ”Nyt fra forvaltningen” de respektive dage. 
 
Fra Ældrerådets side var der på mødet peget på tre ønsker:  

• Status på alle former for klippekort 
• Gennemgang af MSO’s politik for straffeattester 
• Status på rekruttering 

 
Ældrerådet drøftede Ældrerådets mærkesager, hvor vi næste gang tager hul på ”Frivillighed og 
Medborgerskab, herunder bekæmpelse af ensomhed”.  
Der blev rykket for resultatet af den først mærkesag ”Varm, god og sund mad hver dag”. Ad-
hoc gruppen vil forsøge at afslutte dens opgave, således at den kan sendes til FU og 
Ældrerådet. 
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Bilag D: Ædrerådets Eksterne møder 2018 
 
Mødet: 
ÆR havde ingen kommentarer. 

 
Bilag E: Nyt fra FU 
1. Udvalgenes halvårsberetninger 

Bilag F: Aktivitetsudvalgets halvårsberetning for 1. halvår 2018 
Bilag G: Boligudvalgets halvårsberetning for 1. halvår 2018 
Bilag H: Omsorgsudvalgets halvårsberetning for 1. halvår 2018 
Bilag I: Tilsynsudvalgets halvårsberetning for 1. halvår 2018 

 
Mødet: 
FU blev bemyndiget til at ensrette de fire halvårsberetninger. F.eks. så ”Vi” bliver til 
”Ældrerådet” samt visse opsætninger og stavefejl. – Men indholdet ændres ikke. 
Herefter vil de blive lagt på hjemmesiden. 
 
Prepare blev genstand for kritik over, at man ikke kunne komme ind på grund af, at vi 
obligatorisk skal ændre password hver 3. måned. Derfor var flere medlemmer uforberedte 
til mødet i dag. Bl.a. grundet disse problemer lovede CA fremtidigt at rundsende dagsorden 
med bilag til Ældrerådsmøder pr. e-mail. - Til info så ligger de også i ”Ældrerådets fælles 
Dropbox” med den tilhørende søgefunktion. 
 

2. Ældrerådets julemøde 
Bilag J: Invitation til Ældrerådets juleafslutning 2018 
 
Mødet: 
Aktivitetsudvalget vil stå for at få skabt julestemning i lokalet og under mødet. 

 
3. Fremtidig dagsorden og referat for FU 

 
Mødet: 
Under punktet ”Bordet rundt” vil der ikke blive taget referat, fordi dette punkt har udviklet 
sig mere til dialog end til deciderede ønsker. - Enkelte ønsker kan godt præciseres og 
anvendes til spørgsmål til MSO eller til sagsbehandling i Ældrerådets udvalg. 
Referater fra udvalgsmøder vil fremtidigt blive bilag til dagsordenen under udvalget.  

 
Bilag K: Mødediæter og befordringsgodtgørelse 2018 
 
Mødet: 
Bilag K er resultatet af drøftelserne, omkring hvad der pt. giver godtgørelse i form af 
mødediæt og befordring. 

 
Bilag L: Repræsentationer 2018 
 
Mødet: 
Bilag L er bilag til hvilke repræsentationer, der udløser diæt. Bilaget gav anledning til en mulig 
revurdering af udløsning af mødediæt. 
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PAUSE 11.30 til 11.45 
 

5. 11.45 Bordet rundt (intern dialog uden referat) 
Drøftelse mellem Ældrerådets medlemmer 
 
Mødet: (intet referat)  
IJ: Aktivitetsudvalget vil gerne afholde et temamøde evt. sammen med Ældresagen og OK 
klubberne om ”Fremtidsfuldmagter”. Men der mangler økonomisk støtte til et sådant. JR vil 
prøve at få den fornødne accept.  
KE rejste spørgsmålet om den søvnforbedrende velfærdsteknologi med punktvis kamera nu 
også var etisk ukorrekt og om det udelukkende var en besparelse.  

  
6. 12.15 Nyt fra udvalg og repræsentationer 

6.1.  Aktivitetsudvalget 
 
Mødet: 
Næste møde er torsdag den 22. nov. 2018 kl. 14.00 i 1.112 
  

6.2.  Boligudvalget  
 
Mødet: 
Intet nyt 

 
6.3.  Omsorgsudvalget 

 
Mødet: 
Næste møde er mandag den 12. nov. 2018 i 1.112 

 
6.4.  Tilsynsudvalget  

 
Mødet: 
Næste møde er onsdag den 7. nov. 2018 i 1.112 

 
6.5.  Øvrige grupper og repræsentationer, herunder Vital 

 
Mødet: 
Der er ingen klumme i næste Vital fra Ældrerådet. Det overraskede Hjemmesidegruppen, 
som bl.a. gerne vil ændre set-up af klummen med Ældrerådets nye e-mail og mulighed for 
tilmelding af ”Nyheder fra Ældrerådet”. 
FW fremførte at ”Bestyrelsen i Demenscentrum” er identisk med ”Pårørenderådet”. 

 
6.6.  Danske Ældreråd, 7-by samarbejdet og Regionsældrerådet 

 Bilag M: Vingsted konference den 15. nov. 2018 (12 deltagere) 
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Mødet: 
Der udkommer snart referat fra et vellykket 7-by møde den 26. okt. 2018. 
Vi er 12 medlemmer der skal til Vingsted konferencen. Det passer med 3 biler med 4 i 
hver. KE sender kørselsforslag ud, så kan I selv lægge plan i hver kørselsgruppe. 

 
7. 12.45 Eventuelt  

 
Mødet: 
Intet blev rejst. 
Mødet blev hævet kl. 12.10. 

  
     Jan Radzewicz Kirsten Engell Carl Aksel Kragh Sørensen 

Formand  Næstformand Sekretær 


