Ekstraordinært møde
19. marts 2015 kl 13.00-14.15
Dagsorden:
1. Medlemmerne orienteres om situationen omkring flytning af Dagcenter
Sønderland,
2. Om ændring af referat fra Ældrerådsmødet d. 26. februar 2015,
3. Om manglende oplysning om allerede trufne politiske beslutninger,
4. Samt drøftelse i Rådet om konsekvenserne for fremtidig virksomhed.
Anna-Lise Lisbjerg deltog ikke i mødet, da hun var på ferie, og ikke kunne
kontaktes.
Referat:
Pkt. 1. Formanden ridser kort forløbet op:
Blev 29. januar kontaktet af en journalist fra Holstebro Dagblad, som spurgte
til Ældrerådets holdning til flytning af dagcentret. Han måtte svare, som det
var, at han – og Rådet - intet kendte til sagen.
30. januar indkaldtes formand og næstformand til møde med Ulla Tørnæs og
Anders Kjærulff, hvor de informeres om beslutningen (men ikke, at
beslutningen også allerede var politisk afgjort).
Derfor sender Formanden på Rådets vegne et skarpt brev stilet til begge,
hvori han protesterer over, at Ældrerådet ikke har været inddraget i
beslutningsprocessen og påpeger det uheldige i beslutningen for brugerne.
Henstiller til Social- og Sundhedsudvalget at finde en acceptabel løsning.
I svarbrev af 11. februar erkender Ulla Tørnes og Anders Kjærulff det
uheldige sagsforløb og henviser til den redegørelse, Rådet som aftalt vil få på
sit ordinære møde den 26. februar.
Pkt. 2. Sekretæren ang. referatet af Rådets møde den 26. februar:
Udover dagsordenen foreligger der den ovennævnte korrespondance, et
indlæg fra to rådsmedlemmer samt et brev fra Seniorklubben for Træ og
Industri, som varsler et møde, hvor selve grundlaget for Rådets virke er i spil.
Referatet bliver derfor mere omfattende end vanligt. Afsendes samme dag.
Den fungerende formand finder imidlertid indholdet kontroversielt, og ved
telefonisk kontakt ugen efter påpeger hun, at flere passager henviser til

informationer fra lukkede møder, som ikke kan refereres. Det aftales, at hun
foranlediger referatet sendt tilbage med de rettelser, hun foreslår. Den 6.
marts modtager jeg det returnerede referat, hvor det er Anders Kjærulff, der
har foretaget rettelserne. Med baggrund i telefonsamtalen med formanden
accepterer jeg med en enkelt undtagelse rettelserne, men spørger
sekretariatet i min svarskrivelse (cc. formand og næstformand), om det er
kutyme at lade forvaltningen få mødereferaterne til gennemsyn, inden Rådet
selv har godkendt disse.
Det rettede referat udsendes til medlemmerne 11. marts.
10. marts inviterer Anders Kjærulff formand, næstformand og sekretær(!) til et
møde om samarbejdsflader mellem forvaltning og Ældreråd.
Mødet bliver imidlertid aflyst pr. sms aftenen før p.gr.a. sygdom (Anders
Kjærulff).
Pkt. 3. og 4. Diskussion om hele beslutningsprocessen,
hvor Ældrerådet er holdt uden for høring, ikke orienteret om at beslutningen
allerede var truffet ved den (fortrolige) orientering, og at Rådet dermed har
været forhindret i at udøve sin grundlæggende funktion.
Rådet må frabede sig
fremtidige orienteringer i sager, der vedrører
kommunens ældre, hvor det samtidig pålægges Rådet ikke at bruge denne
information og derved forhindres i at rygte sit hverv. Det har derfor heller
ingen mening, at Anders Kjærulff deltager i Rådets møder, hvis hans
informationer pålægger Rådet tavshed og passivitet.
Rådet vil henvende sig til kommunaldirektør Lars Møller med en invitation til
at komme i Rådet og tale om forvaltningens fremtidige samarbejde med
Rådet og sikre en smidig og opmærksom sagsgang i alle afdelinger, med
Ældrerådets høringsfunktion tænkt ind på passende tidligt niveau, så man
positivt kan udnytte Rådets mulige bidrag.
Rådets ønske om synlighed ved et kort månedligt indlæg i Dagbladet har
endnu ikke båret frugt, så vi vil kontakte redaktøren med henblik herpå.
På det kommende baglandsmøde (27. marts 2015) vil formanden gøre det
klart for de fremmødte, at Ældrerådet ingen andel har haft i beslutningen om
flytning af Dagcenter Sønderland, vi er ikke engang blevet hørt.
Evt. spørgsmål desangående vil blive bedt om at vente, til dagens tema om
trafik har været gennemgået, og til Ulla Tørnæs har været på talerstolen.
Pressen vil blive inviteret til at deltage.
20. marts 2015
Ref. Erik Mitens

