07. februar 2013

Dialogmøde 28. januar 2013 mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget
Deltagere:
Ældrerådet
Gunnar Karlsen, Søren Sørensen, Lis Andersen, Tage Winther, Ingrid Thorsted, Svend
Eriksen, Axel Schollert, Alice Lemming, Johan Johansen
Ældre- og Sundhedsudvalget
Gitte Willumsen, Lars Munksø, Erik Markvad Jørgensen, Hans-Jørgen Hørning, Poul Dahl
Administrationen
Jens Peter Hegelund Jensen
Inge Bank
Ulla Vester Petersen
Gitte Willumsen bød velkommen til dialogmødet og fortalte om de 2 punkter, der var på
dagsordenen til mødet: Forberedelse af valg til Ældrerådet og Om- og Udbygningsplanen.
Følgende blev drøftet:
Forslag til oplæg til valg til Ældrerådet
Der er lavet forslag til afholdelse af valg. Ud fra forslaget blev forberedelsen af valget diskuteret.
Ældrerådet mener, at den bedste måde at afholde valget på, er ved brevafstemning. Det
fungerede godt ved sidste valg.
Der skal nedsættes en valgbestyrelse til forberedelse af valget:
Fra Ældrerådet er valgt:
Ingrid Thorsted
Tage Winther
Alice Lemming
Ældre- og Sundhedsudvalget vælger snarest deres medlemmer.
Herefter indkalder Ulla Vester til 1. møde i valgbestyrelsen.
Tidsplanen blev gennemgået, der er nogle tidspunkter, der skal ændres.
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Et af de første punkter Valgbestyrelsen skal behandle er forslag til vedtægter for det nye
ældreråd. Endelig vedtagelse af vedtægterne sker i Byrådet.
Ældrerådet foreslår, at der afholdes 2 valgmøder i hvert område i stedet for som ved sidste valg 1 valgmøde pr. område. Aftalt at dette besluttes i Valgbestyrelsen.
Ældrerådet mener, at det burde være en mulighed at sende flere stemmesedler i samme
kuvert ved et brevvalg. Svaret er at valg er personlige og hemmelige, og derfor er det
ikke en mulighed.
Om- og udbygningsplanen
Gitte Willumsen gennemgik forslag til Om- og Udbygningsplan på ældre- og sundhedsområdet 2013.
Af Om- og Udbygningsplanen fremgår bl.a. vedrørende plejeboliger
•

At plejecentrene placeres, hvor borgerne bor og at i mindre byer er størrelsen 24 boliger og i Silkeborg by fra 48-96 boliger

•

At leve-bomiljøer er grundprincippet for plejeboligerne, og at de enkelte boenheder
skal bestå af 12 plejeboliger

•

At plejeboligerne har en størrelse på 47-52 m2 og består af 2 rums boliger med fleksible vægge

Det indebærer ombygning af en række plejecentre. Der er ikke planer om, at der nedlægges plejecentre, udover Remstruplund, der ombygges til genoptræningscenter. Det sker,
når der er bygget nyt plejecenter på stadiongrunden – planen er at bygge et plejecenter
med 96 boliger. Plejecentret kommer også til at indeholde daghjem, cafe og åben centerfunktion.
Ældrerådet spurgte til deres rolle i planlægning af byggeriet af det nye plejecenter, og om
start af byggeriet er afhængig af stadions udflytning. Det er vigtigt, at tidsplanen holdes,
så der ikke sker yderligere udsættelse af byggeriet.
Gitte Willumsen svarer, at byggeriet foregår uafhængig af beslutning om stadions udflytning. Der nedsættes et ide- og programudvalg, som også ældrerådet bliver en del af. Planen er at plejecentret tages i brug i 2016.
Ældrerådet foreslår, at plejecentret også skal indeholde en hospicefunktion.
Udvalget svarer, at der er palliative pladser på Fuglemosen og Gødvad Plejecenter, som
bliver en vigtig del af det fremtidige tilbud. Personalet bliver uddannet i funktionen, og
generelt bliver personalet i hjemmeplejen uddannet i palliation.

Side 2

Ældrerådet spurgte også, hvor plejecentret skal placeres på grunden.
Det er aftalt, at plejecentret placeres i hjørnet op mod Remstruplund. Hvor meget plads
der skal bruges er endnu ikke afgjort.
Udvalget arbejder med en fremtidig dækningsgrad på 16 % på plejeboliger. Man anser det
for realistisk, da tilbuddene til borgere i eget hjem fremover øges, at flere ønsker at blive
boende i eget hjem og at det forventes, at effekten af projekt mestring er, at flere borgere
kan og vil klare sig selv længere i eget hjem.
Ældrerådet er betænkelig ved en dækningsgrad på 16%, det kræver et godt beredskab af
midlertidige pladser med personale, der er uddannet til formålet, og at der er aktiviteter,
som skaber liv på de midlertidige pladser.
Ældrerådet mener, at det skal være muligt at få en plejebolig i nærområdet, hvis man
ønsker det. Det er ikke rimeligt, at borgerne henvises til en plejebolig langt fra, hvor man
ønsker at bo. Hvis det ikke er muligt med det samme at få en bolig i nærområdet, ønsker
Ældrerådet at det gøres mindre omkostningsfyldt for borgeren at flytte igen, når der bliver
en bolig ledig, der hvor borgeren ønsker at bo, især med hensyn til nyt indskud og istandsættelse.
Inge Bank svarer, at det er svært at gøre noget ved, da det er boligselskaberne der ejer
de fleste af plejeboligerne. Enighed om at man vil arbejde på at finde en løsning. Den
økonomiske hindring for at flytte til det ønskede sted skal løses.
Ældrerådet undrer sig over, at Ældrerådet ikke er nævnt i om- og udbygningsplanen som
en høringspart (afsnit 4.4.), og at der står at om- og udbygningsplanen er et notat.
Det er helt klart, at Ældrerådet er høringspart, og det bliver tilføjet i den udgave af om- og
udbygningsplanen, der sendes i høring. Herudover slettes ordet ”notat”.
Referent Ulla Vester Petersen
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