Referat ÆLDRERÅDSMØDE
Tid:
Sted:

Onsdag den 16. september 2015 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 1C

Fraværende: Erik Vester, Klaus Nikolaisen, Jean Petersen
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat
Referat godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt.
Aage Jelstrup spurgte vedr. pkt. 2, om der var noget nyt om flygtninge og Elmelunden.
Steen-Kristian Eriksen fortalte, at der var afholdt Informationsmøder, og at der er forskellige
holdninger og en vis skepsis blandt nogle af beboerne.
Informationsmøder også afholdt på Rosenvænget.
Vedtaget i byrådet, at muligheder skal undersøges nærmere, ikke kun vedr. Elmelunden og
Rosenvænget, men også andre steder hvor der er frigangsboliger.
Dialogmøder vil blive afholdt.
Steen–Kristian Eriksen har fået en henvendelse fra Faglige Seniorer, om at deltage i
omstillingsgrupper vedr. budget 2016.
Orientering fra næstformand
Kirsten Ø. Thomasen supplerede omkring høringssvar vedr. det nye plejecenter i Tølløse hvor
det nu kan ses at byggeriet er i fuld gang.
Problemerne vedr. tilgængelighed på Mørkøv og Tølløse station er taget op i Holbæk
Kommune i samarbejde med Handicapråd, Ældreråd m.fl. for derved at forsøge at flytte
Banedanmark i retning af en løsning.
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Lederstilling til Danske Diakon Hjem i Tølløse er slået op.
Den nye leder ansættes i samarbejde med Holbæk Kommune, og er startet som leder i Aktiv
hele livet.
Når Plejecentret ibrugtages, fortsætter den nye leder i Danske Diakon hjem regí.
Kirsten Ø Thomasen fremviste forslag til lykønskningsseddel – spørgsmålet er, om der er der
copyright på den gule blomst som Ældrerådet bruger i deres logo. Dette vil blive undersøgt.
Orientering fra kasserer.
Kasserer fraværende.
Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Madpanelets møde hos Kram i Køge var blevet aflyst – årsag ukendt. Dette undersøges.
Jørgen Steen efterspurgte forklaring fra Kasper Enevoldsen, Vækst og Bæredygtighed, vedr.
husleje i Tuse.
Axel Villumsen og Klaus Nikolaisen har deltaget i møder fremkommelighed, bl.a. i forhold til
plane fortove, fremkommelighed til busser og tog m.v..
De har drøftet ensomhed, og hvad der burde være af muligheder og aktiviteter. Punktet
kunne tages med som tema på næste temamøde med VU.
I uge 45 vil Ældrerådet blive inviteret til orienteringsmøde omkring busdrift. Axel Villumsen vil
gerne deltage.
Jens Aage Andersen foreslog, at ældrerådet skulle besøge Sorø for at høre om erfaringerne
vedr. madproduktion til plejecentre der i Sorø er hjemtagte. Dette har givet arbejde til 8
personer, noget der burde tages med i vurderinger omkring madservice.
Aage Jelstrup mener ikke. at der bør bruges mere tid på at drøfte muligheder for at
producere mad på plejecentrene, da de nye plejecentre ikke har køkkenfaciliteter.
De er meget glade for caféen i Lersøcentret, hvor de har 10 faste gæster samt enkelte andre
forskellige dagligt.
5. Orientering fra administrationen
Palle Kristensen orienterede om ”Demokratieksperimentariet” der har indbudt til møde
omkring styrket samarbejde med råd og nævn i Holbæk Kommune.
Udviklingskonsulent Camilla Wikke har tilbudt at orientere om projektet på et kommende
Ældrerådsmøde, og det blev aftalt at Camilla Wikke deltager den 21.oktober for at orientere
om hvad der er tanken bag projektet.
Karen Schur fortalte om projektet ”Aktivt Samspil”, som er godt i gang.
Der arbejdes med budgetter og omstillingsprojekter.
På næste møde i Udvalget for Voksne orienteres om KORA analysen, (KORA er et
analyseinstitut der bruges af kommuner og regioner) – Indholdet af analysen vil der komme
mere omsenere.
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6. Boligstrategi på ældreområdet
Der gives en orientering om den aktuelle og fremtidige status på boligstrategiområdet ved
Christina Bech Hansen.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om de seneste aktuelle initiativer og drøfter det fremtidige arbejde
omkring boligstrategien i forlængelse af orienteringen.
Christina Bech Hansen fortalte, at nu er stien mellem det gamle og nye Elmelunden færdig.
Inventar på Elmelunden er næsten færdig leveret inkl. lamper og gardiner.
De nye skilte mangler endnu.
Det er ved at være tid til, at kunne snakke indvielse.
Samsøvej er næsten klar til overtagelse.
Overtages 4.januar.
Indretning foretages i løbet af januar, og flytning er ved at blive planlagt.
Der startes ud i oktober med informationsmøder for beboere og pårørende, hvor der også
bliver informeret om husleje forhold, herunder muligheder for boligstøtte.
Der produceres en ”Fælles flyttemappe” for at sikre at alle dokumenter kommer frem.
Erfaringer fra Elmelunden viste at dokumenter kom for sent frem, at der skulle rykkes for
underskrifter m.v. For at undgå dette, gøres alt klart til underskrift på forhånd.
Medarbejdere på Holbækhus og Hesseløvej sørger for udlevering og indsamling samt
aflevering til Borgerservice.
Der bliver afholdt åbenhus dage på Samsøvej, dage er endnu ikke fastlagt.
Åbenhus dagene er opdelt i:
Borgere fra byen, der får mulighed for at se en prøvelejlighed.
Personale
Beboere og pårørende.
Alle flytter samme dag, som det skete på Elmelunden.
Vedr. de boliger på Samsøvej der ikke udnyttes af borgere fra Hesseløvej og Holbækhus
tilbydes borgere fra andre plejecentre og andre plejeboligkrævende borgere. Tilflyttes ca. 14
dage efter de første indflytninger.
Tølløse er i en projekteringsfase, hvor der drøftes indretning, ventilation, lamper m.v.
Færdigt projektforslag snart klar og fremsendes til Vækst og Bæredygtighed til videre
behandling.

7. Omstillingsprojekt ”fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem”
Byrådet har besluttet, at der I dette efterår skal igangsættes fire nye politiske omstillinger,
hvoraf et omstillingsprojekt ”Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem” især
berører de ældre borgere.
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Omstillingsprojektet er forankret i Udvalget for voksne, og har til opgave at finde
besparelser på 10,5 mio. kr. i 2016 og forventet yderligere 8 mio. kr. i 2017.
Ældreråder inviteres til at deltage i arbejdet omkring omstillingsprojektet, og medvirke til
at formulere gode og konkrete indsatser, der muliggør besparelsen
og bidrager til den økonomiske udfordring for budget 2016 og overslagsårene.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter invitationen om at deltage i omstillingsgruppens arbejde, og at
Ældrerådet fastlægger deltagelse og mulige emner til konkrete indsatser.
Steen-Kristian Eriksen har på Ældrerådets vegne modtaget en henvendelse om at deltage i
omstillingsgruppen omkring ”fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem.
Jean Petersen har givet tilsagn om at deltage.
Repræsentation drøftes igen når det vides hvor mange der bliver indbudt til at deltage.
Karen Schur orienterede om, at der er møde i styregruppen mandag, hvor der vil fremkomme
inspirationsforslag, som kan indgå i det videre arbejde.
Kick off møde den 30.september kl. 17 (fællesmøde,) derefter arbejdes der videre i
emnegrupper.
Ældrerådet vil gerne deltage i omstillingsgruppen og medvirke til det videre arbejde.
Afventer styregruppens møde mandag.
8. Høringssvar omkring Budget 2016 og overslagsårene.
Holbæk kommune har fremlagt materialer og afholdt offentligt møde om budget 2016 og
overslagsårene.
Materialet findes på Holbæk kommunes hjemmeside, og danner baggrund for Ældrerådets
høringssvar, der skal afgives inden den 18.09.2015.
Budget 2016 indgår i en sammenhæng med omstillingsprojektet: ”Fælles indsats på
plejecentre, bo-enheder og i eget hjem” og udmøntning af den ændrede ældremilliard fra
Socialministeriet til et løft af ældreområdet, der er overgået til bloktilskud.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter budget 2016, samt
beslutter sig for grundlaget for et høringssvar,
og at
Ældrerådet nedsætter et udvalg til at formulere høringssvar.
Steen-Kristian Eriksen har brugt sidste års høringssvar som udgangspunkt, og tilrettet efter
2016 budgetforslaget.
Efter informationsmødet mandag den 14. september har Steen-Kristian Eriksen foretaget
visse ændringer i forslaget til høringssvar.
Ældrerådet har stor fokus på ældremilliarden, der nu er blevet til bloktilskud, og at denne ikke
”forsvinder” i et stort hul, men bruges til det som den er ment til at skulle bruges.
Ældrerådet drøftede forslag til indhold af høringssvar til budgettet, og det blev besluttet at
Steen-Kristian Eriksen færdiggør høringssvaret og fremsender dette.
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9. Dialogmøde med Voksenudvalget mandag den 26. Oktober 2015.
Den 26.10.2015 skal afholdes dialogmøde med Voksenudvalget.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter emner til dialogmødet og fastlægger uddelegering af emner til
dialogmødet.
Ønsker til drøftelser fremsendes på forhånd til Udvalget for Voksne, ligesom udvalget har
mulighed for at fremsende udvalgets emner til drøftelse.
Mulige punkter blev nævnt:
Madordning.
Ensomhed.
Flygtninge.
Demensproblemstilling – kompetencer.
Tilgængelighed.
Ældrerådets synlighed.
Det nære sundhedsvæsen.
Emnerne vil blive kvalificeret og prioriteret.
10. Eventuelt
Jørgen Steen orienterede om en artikel i Nordvestnyt, hvor brugerrådet i Tuse blev rost for
deres arbejde.
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