3. februar 2022

Referat af møde mellem borgmester Jan Riber Jakobsen, udvalgsformand Michael Christensen,
direktør Karen Storgaard Larsen, Seniorrådets formand Jens-Christian Ingwersen og Seniorrådets
næstformand Dieter Johannsen
Mødet blev afholdt den 3.februar 2022 fra kl. 15:45-16:45. Det fandt sted i Loungen, Aabenraa Rådhus.

1. Gensidig præsentation.
Mødedeltagerne kendte hinanden i forvejen.
Seniorrådets formand foreslog, at mødet tog udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation, der var udarbejdet til formålet. Han oplyste, at alle dagsordenspunkter på nær det
sidste ville blive berørt i løbet af præsentationen. Mødedeltagerne imødekom ønsket.
Seniorrådets formand erklærede, at rådet føler sig godt behandlet af Aabenraa Kommune. Det gælder alle aspekter af rådets arbejde: Økonomi, sekretariatsbetjening, faciliteter og lydhørhed over for rådets ønsker, forslag og argumenter.
2. Præsentation af Seniorrådets opfattelse af rådets mission1.
Med hensyn til fodnote 1 var der enighed om, at hidtidig praksis fortsættes. Den går ud
på, at enhver beslutning, der træffes af kommunalbestyrelsen, og som vedrører ældre,
bliver hørt i Seniorrådet.
Rådet vil arbejde ad tre hovedspor: Det ene spor vedrører udøvelse af rådets høringsret. Høringssvar gives typisk på et meget sent tidspunkt i et beslutningsforløb. Så kan
det være svært at ændre på trufne beslutninger.
Både borgmester Jan Riber Jakobsen og udvalgsformand Michael Christensen gav eksempler på, at der som følge af Seniorrådets høringssvar faktisk er blevet foretaget ændringer i kommunens budget efter at der var indgået budgetforlig.
Det andet hovedspor består i, at rådet i højere grad end hidtil vil forsøge at få medindflydelse på et tidligt tidspunkt i beslutningsprocessen.
Tredje hovedspor handler om, at rådet i øget grad vil søge information i sit bagland. I
hver af de fem gamle kommuner vil der fremover to gange årligt afholdes offentlige
borgerkontaktmøder, hvor lokale folk kan fremføre deres ønsker. Seniorrådets formandskab planlægger derudover møder med ledelserne af de enkelte plejehjem og
med ledelsen af hjemmeplejen. Dette for at blive informeret så godt som muligt om reelle behov.
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Herunder aftales, hvilke sager, Seniorrådet skal høres om, cf. www.retsinformation.dk/eli/mt/2011/40 Stk. 2.

3. Gennemgang af Seniorrådets årshjul.2
En oversigt over årets faste begivenheder i Seniorrådet var blevet udsendt sammen
med forslaget til dagsorden. Der var ingen spørgsmål hertil.
4. Bekræftelse af hidtidige aftaler, herunder gennemgang af Seniorrådets budget.3
Udvalgsformand Michael Christensen bekræftede, at der forud for budgetseminaret afholdes et møde mellem Seniorrådet og hele Social- og Seniorudvalget. Efter dette møde
har Seniorrådet mulighed for at afgive høringssvar på et meget tidligt tidspunkt i arbejdet med budgettet. Høringssvaret vil indgå i det materiale, som budgetseminaret har
som arbejdsgrundlag.
Seniorrådets formand takkede for, at rådet har denne mulighed for indflydelse. Rådet
vil arbejde på at gøre sig fortjent hertil.
5. Seniorrådets underudvalg.4
Seniorrådet har fem såkaldte underudvalg. Antallet af udvalg og deres betegnelser er
fastlagt i rådets vedtægter, som kun kan ændres med kommunalbestyrelsens godkendelse. Rådet kunne ønske sig en mere fleksibel løsning. Den kunne bestå i muligheden
for at oprette ad hoc-udvalg efter behov, og nedlægge dem igen, når behovet ikke længere er der. Udvalgsformand Michael Christensen og direktør Karen Storgaard Larsen
oplyste, at der ikke er politisk stemning for, at rådet har flere end fem udvalg, der kan
få diæter og kørselsgodtgørelse. Der blev foreslået flere løsningsmuligheder, som Seniorrådet nu må overveje.
6. Afklaring af SRs rettigheder i forhold til budgettet (kørselsgodtgørelse, diæter).5
Karen Storgaard Larsen oplyste, at et budget skal overholdes. Hvis et budget ikke er
udnyttet helt, bliver restbeløbet tilbageført til kommunen.
Seniorrådet måtte i 2021 på grund af Covid-19 opgive at gennemføre et musikarrangement for ældre. Inden det blev opgivet, havde de kunstnere, der skulle optræde, fået
34.000 kr. i honorar, som ikke kan betales tilbage. De vil godt optræde i 2022, men der
udestår betaling for lokaleleje mv. i størrelsesordenen 20.000 kr. Seniorrådet blev rådet til at indsende en ansøgning på dette beløb. Det blev anbefalet, at rådet venter til
Oversigt over faste begivenheder vedlagt.
Her tænkes på budgetmæssig dækning af tre årlige udgivelser af RUDEN, Seniorrådets musikarrangement,
møde med udvalgsformandskab fire gange årligt, møde med hele Social- og Seniorudvalget i april/maj, budgetorienteringsmøde i september mhp. høring af budget.
4 Udvalget for byplanlægning og trafik har et aftalt kommissorium. De øvrige udvalg får 17.1. udleveret en foreløbig beskrivelse af deres opgaver. Hvert udvalg udarbejder et forslag til kommissorium, som de forelægger Seniorrådet til godkendelse. De eksisterende opgavebeskrivelser vedlægges. Der må i øvrigt forventes større mødeaktivitet i udvalgene end tidligere.
5 Seniorrådet ønsker, at medlemmerne får refunderet al kørsel, og alle mødeudgifter, der er godkendt af formanden. Et møde i Seniorrådets regi bør udløse mødediæter, uanset om der er tale om et møde i et underudvalg eller
i en arbejdsgruppe. Det er en selvfølge, at Seniorrådets budget skal overholdes.
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senere på året med at sende ansøgningen, når rådet har overblik over de til den tid afholdte udgifter.
Udvalgsformand Michael Christensen oplyste, at kommunen efter ansøgning havde
fundet penge til, at der fortsat kan udkomme tre numre af Ruden om året. Borgmester
Jan Riber Jakobsen foreslog til overvejelse, at Ruden udsendes i digital form. Det ville
muliggøre hyppigere udgivelser, fordi trykkeudgifterne bortfaldt.
7. Valg til Seniorrådet.
Dieter Johannsen redegjorde for et vedtægtsproblem: Som vedtægterne er nu, kan rådet komme i den situation, at der efter et valg kun er for eksempel 9 medlemmer i rådet, selv om der var for eksempel 12 kandidater. Den kan ske, hvis der i to af de gamle
kommuner kun er én kandidat, der stiller op.
Karen Storgaard Larsen oplyste, at valgproceduren ifølge vedtægterne skal aftales mellem Seniorråd og Kommunalbestyrelse. Kommunens forberedelser til kommunal- og
Seniorrådsvalget 2025 starter snart. Det vil være passende, hvis Seniorrådet om 6-9
måneder fremlægger et forslag til valgprocedure.
8. Evt
Begge sider takkede for et godt møde.
Referent: Jens-Christian Ingwersen

