Referat Seniorrådet,
Fanø Kommune
Mødedato: 3. april 2018
Tidspunkt: Kl. 13.00-14.30
Mødested: Sundhedshusets mødelokale 1
Til stede:
1. Godkendelse af dagsordensforslag
Godkendt. Sag nr.3 behandles sidst.
2. Meddelelser fra formanden eller andre
Drøftet deltagelsen – eller manglen på samme – i div. Arrangementer, hvor der
er inviteret – bl.a. senest årsmøde i Nyborg.
3. En diskussion om Seniorrådets opgaver, synlighed, konstituering resten
af 2018 (evt. ved særskilt møde for med kun Seniorrådet)

Drøftet.
4. Høringssvar vedr. Tilsynspolitik på fritvalgsområdet

Det blev undersøgt hvor mange brugere, der er tale om og forvaltningen oplyste, at det
drejede sig om ca.125, og heraf udvælges 3%, svarende til 4 borgere, der vælges ud.
5. Høringssvar vedr. kvalitetsstandarder

Drøftet og gennemgået. Seniorrådet har ingen bemærkninger og kan anbefale
beskrivelsernes klarhed. Formanden svarer kommunen..
6. Dialogmøde med Social- og sundhedsudvalget den 24.4. Emner?

Dialogmødet er flyttet til den 23.04.2018, kl.16,15 i Sundhedshuset. Rådets medlemmer
opfordres til at tænke på emner.
7. Senior-og værdighedspolitik, 2018 – 2022, dels forvaltningens grundige
oplæg, dels Ældre Sagens indlæg om samme - også til 24.4. (mail af 12.3.)
Drøftet indgående – specielt behovet for, at der ikke fastsættes for mange
politikker og mål i forskellige dokumenter, og derfor er rådet indforstået med,
at der fremover arbejdes på en kombineret Senior- og værdighedspolitik og på
længere sigt gerne flere sammenlægninger. Oplægget tiltrædes.
8. Trafik. Noget nyt?
Intet nyt.
9. Nyt fra forvaltningen
Puljemidler: Bedre bemanding i hjemmeplejen og plejehjem
Resultatet af ”Hvordan har du det?” – materiale udleveres på mødet.
Der arbejdes med implementering af nyt omsorgssystem; CURA – kører
principielt ok efter planen, men mange små udfordringer, som administrationen
håber kan løses uden for meget ulempe for borgerne.
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Akutsygeplejen har været i aktion i Påsken – gik principielt godt, men lidt
udfordring rent trafikalt.
10.Økonomi
Intet forbrug siden sidst –intet nyt.
11.
Eventuelt
Der blev spurgt til opkørsler fra vej til fortorv på Hovedgaden – er det udført ?
Er der mulighed for at beboerne på PLC kan se ex. Morten Korchs film på stor
skærm eller stort lærred
Der afholdes orienteringsmøde om den nye Persondataforordning den
26.04.2018, kl.16,15 på rådhuset – tilmelding nødvendig og max 2
medlemmer.
Mødet afsluttet: 14:30.
Næste møde: 23.4.2018 kl. 16.15 Dialogmøde med Social- og sundhedsudvalget
Ref. /slm
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