Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 10.00 – 13.30
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 (bag receptionen)

Fraværende:
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 12 udsættes til 11.november.
Herefter blev dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Mødedatoer for 2016 blev drøftet, og følgende mødedatoer blev vedtaget:
 Onsdag den 20.januar 2016
 Onsdag den 3.februar 2016
 Onsdag den 9.marts 2016
 Onsdag den 6.april 2016
 Onsdag den 11.maj 2016
 Onsdag den 8.juni 2016
 Onsdag den 10.august 2016
 Onsdag den 7.september 2016
 Onsdag den 5.oktober 2016
 Onsdag den 9.november 2016
 Onsdag den 7.december 2016
Mødetidspunkt 10-13
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Formandsmeddelelse udsendt.
Orientering fra næstformand:
Kirsten Ø. Thomasen havde ingen orienteringspunkter.
Orientering fra kasserer:
Erik Vester gennemgik kort regnskabet, der ser rigtigt fint ud, og der skal efter al
sandsynlighed søges om overførsel af overskydende midler til næste budgetår.
Diætsedler og køresedler skal signeres af kasserer før anvisning.
Det blev vedtaget at Jean Petersen modtager kørselsgodtgørelse i forhold til møder i
integrationsrådet.
5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jean Petersen orienterede om Integrationsrådet arbejde og ikke mindst i forhold til flygtninge
og deres boligsituation.
Integrationsrådet har meget travlt.
Axel Villumsen fortalte om menu panelets møde tidligere på ugen. Menu panelet havde
prøvesmagt maden der leveres til caféer og plejecentre.
God oplevelse, det er fint, og evt. småfejl er rettet.
Det blev præciseret, at omtalen af ”sur smiley” og politianmeldelse ikke handlede om
produktionskøkkenet hvorfra maden leveres, men om modtagekøkkenet på Plejecentret
(Stenhusbakken).
Dette er der taget hånd om.
Karen Schur fortalte, at der bliver udarbejdet en liste over de mange smiley’er kommunen får
på mange forskellige lokationer, og heldigvis er langt de fleste meget flotte. Jean Petersen og
Axel Villumsen udarbejder et kort notat over deres oplevelse i menu panelet.
Aage Jelstrup orienterede om, at caféen i Lersøcentret går rigtigt godt, og at der nu er 12
faste gæster.
Erik Vester kunne fortælle, at flere af Ældrerådets medlemmer var til temamøde i Slagelse.
Han fortalte at oplevelsen var at Ældrerådet i Holbæk Kommune ikke er helt så aktive og
synlige som Ældreråd andre steder.
Det blev vedtaget at sætte synlighed på dagsordenen til mødet i december.
Principper omkring udtalelser i pressen vil også blive drøftet..
6. Orientering fra administrationen
Karen Schur fortalte, at der for nuværende bruges meget tid på omstillingsprojekter,
økonomi, samt ikke mindst ”Aktivt samspil”.
Det var ærgerligt at Holbæk Kommune blev kendt i pressen grundet en ”sur smiley”.
Liste over smiley’er udarbejdes og der er rigtigt mange fine smiley’er.
Ekstra Bladet arbejder i øjeblikket på en historie om driften af Kastaniely og har bedt om
aktindsigt blandt andet i de klager, der har været over driften. Alle personfølsomme
oplysninger er raderet ud, men pårørende kan efter al sandsynlighed kende sig selv, hvorfor
Holbæk Kommune har gjort meget ud af at kontakte alle pårørende og orientere om Ekstra
Bladets henvendelse.
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Aktiv hele livet er i løbende dialog om den faglige kvalitet med Forenede Care omkring driften
af Kastaniely. Det er vores opfattelse at Forenede Care har fulgt tilfredsstillende op på
klagerne og det opleves, at der er en god dialog.
7. 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 der er ro på omkring boligstrategien.
De sidste møbler samt skilte leveres til Elmelunden i uge 44.
Samsøvej følger tidsplanen. Entreprenøren er blevet anmodet om at udskyde aflevering til
efter nytår, hvilket er accepteret.
Planlægning af hvad der skal leveres i januar, er i fuld gang, så der er klart til indflytning den
1.februar.
Flytteproces er under planlægning.
I Januar afholdes møder for pårørende, hvor opgaver i forbindelse med flytning uddelegeres,
så pårørende inddrages i indretning af boligen. Pårørende inddrages også hos de borgere,
der ikke har pårørende, der kan hjælpe til.
Der er 75 pladser på Samsøvej. Ca. 11 af disse kan tilbydes borgere, som ikke kommer fra
Hesseløvej og Holbækhus.
Tølløse følger også planen og projektet er sendt til myndighedsbehandling. Første spadestik
planlagt til 7.december 2015. Der er et godt samarbejde og en god dialog med naboerne.
På det kommende møde kommer der en Sag i Udvalget for Voksne vedr. husleje niveauet på
plejecentrene. Det er niveauet i nybyggeri og sammenlignelig med andre kommuner.
Efter bistand fra Udbetaling Danmark viser det sig, at nogle borgere vil få en stigning på et
par hundrede kr. netto, mens andre vil få et større rådighedsbeløb.
8. Digitaliseringens 4 bølge
Den 1. december 2015 igangsættes den nye digitaliseringsstrategi for 2016 – 2020.
Hensigten er, at den offentlige sektor i højere grad skal benytte sig af obligatoriske
selvbetjeningsløsninger.
Den 4. bølge omfatter blandt andet ansøgning om personligt tillæg og ansøgning om
almindeligt helbredstillæg.
Den nye bølge er en videreførelse af 3. bølge, hvor der blev indført digitale
selvbetjeningsløsninger ved ansøgning om folkepension, boligstøtte og varmetillæg.
Kirsten Johansen, borgerservicekonsulent vil fortælle om 3 og 4 fase i
digitaliseringsstrategien - hvorledes den tænkes gennemført i Holbæk kommune – og
hvilke aktiviteter, der især vil rette sig mod ældre medborgere.
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Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om 3 og 4 fase i digitaliseringsstrategien og drøfter eventuelle
fremtidige aktiviteter i forlængelse af orienteringen.
Kisten Johansen orienterede om, at den 1.december 2015 udrulles sidste bølge af den
obligatoriske selvbetjening. Det kommer til at berøre ældreområdet i forhold til
helbredstillæg og personligt tillæg.
Der er stadig mulighed for, at hjælpe borgeren manuelt, hvis man ikke er digital bruger.
Rigtig mange er gode til brugen af digital post, og mange er aktive.
I aldersgruppen 65-74 år er 81 % aktive i forhold til digital post. Brugen falder jo ældre
borgeren er, hvor også flere er fritaget.
Der er afholdt mange kurser for ældre, og det viser sig nu at markedet er ved at være mættet
i forhold til ældre borgere. Der er flere aflyste kurser.
Er vidende om at der en gruppe af borgere der ikke er brugere, og som bliver ramt den
1.december.
Holbæk Kommune har afventet den rigtige løsning med den bedste borgerrettede
løsningsmodel.
Der er i systemet fire moduler:
 Let borgerløsning
 Fuldmagtsløsning
 Med betjent løsning
 Telefonisk løsning, hvor borgerservice kan udfylde ansøgning, udskrive og sende til
borgermed post.
Der arbejdes med løsninger, hvor leverandør af ydelse, (tandlæger, terapeuter m.fl.) på
stedet direkte kan indberette hjælpen, og når så borgeren siger god for det, direkte kan
indhente tilskud.
Jens Aage Andersen gjorde opmærksom på, at mange borgere, ikke mindst i visse
Ældreboliger har netproblemer, og hvor det har været svært at komme til at benytte digitale
løsninger.
Aage Jelstrup spurgte om de, der har skrevet under på fritagelse om det stadig gælder.
Svaret er, at fritagelse kun gælder digital post og ikke selvbetjenings løsningen.
Jean Petersen gjorde opmærksom på udfordringer i forhold til hjemmeboende, der er
begyndende demente eller demente.
Sten-Kristian Eriksen spørger ind til, om der er ideer til hvad Ældrerådet kan gøre for at
hjælpe og for at informere.
Borgerservice har tænkt på flere informationskampagner bl.a. via Brugerråd og andre der
kan være behjælpelig med formidling, herunder pensionistforeninger, blade m.v.

9. Demokratieksperimentariet
Demokratieksperimentariet indbyder til møde om et styrket samarbejde med råd og nævn
i Holbæk kommune.

Ældrerådet, Holbæk

Udviklingskonsulent Camilla Wikke vil orientere om projektet og redegøre for tankerne
bag projektet.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om demokratieksperimentariet og samarbejdet med råd og nævn,
og drøfter det fremtidige samarbejde med øvrige råd og nævn samt
demokratieksperimentariet.
Camilla Wikke orienterede om den politiske beslutning vedr. demokratieksperimentariet som
er et 2 årigt politisk udvalg bestående af 7 politikere fra 4 partier samt administration.
Demokratieksperimentariet skal involvere råd og nævn, bestyrelser, foreninger, lokalfora
m.v.
Det er forhåbningen, at råd og nævn vil indgå i arbejdet og medvirke til at komme med input
til forbedret samarbejde m.v.
Efter orienteringen fremsendes indledende spørgsmål med eksempler på mulige processer.
Planen er, at der i december- januar fremsendes udkast til proces til kommentering.
I marts 2016 er det planen, at den valgte proces gennemføres.
Erik Vester synes at det er en fremragende ide, ikke mindst samarbejdet på tværs i rådene.
Jean Petersen synes at det ville være en rigtig god ide at tænke på tværs af aldersgrupper.
Jens Aage Andersen ønskede en sammenkobling i forhold til de råd og nævn, der har
forskellige former for relationer.
Kirsten Ø. Thomasen fremhævede synlighed, som en del af denne mulighed.
Steen-Kristian Eriksen spurgte om hvilke samarbejdsmuligheder der kunne der være, hvad er
der tænkt omkring dette, for at øge samarbejdet.
Der ses klare muligheder i samarbejde og mere involvering med mange af de lokale fora.
Der blev udtrykt behov for en bedre koordinering af frivillighed i kommunen og en højere
grad af samarbejde med øvrige råd, nævn, foreninger m.fl.
Det skal naturligvis give mening i forhold til indsats.
Praktisk kommer der et oplæg som så kommer til kommentering i Ældrerådet.
Demokratieksperimentariet sikrer at løsningsforslag samles og at idéer udvikles, men senere
vil det overgå til egen del af organisationen.
Ældrerådet synes at det er en god ide, og at det skal afprøves. Det er vigtigt at netværk
udnyttes og samarbejde etableres.
Behov for at drøfte hvordan samarbejde kan foregå.
10. 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.
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.
Ældrerådet deltager med 3 repræsentanter i arbejdet omkring omstillingsprojektet.
Første møde er afholdt den 30. September 2015, hvor arbejdet med at formulere gode og
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konkrete indsatser, der muliggør besparelsen
og bidrager til den økonomiske udfordring for budget 2016 og overslagsårene er
påbegyndt.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter hvilke emner og indsatsområder Ældrerådet skal fremme i forbindelse
med omstillingsgruppens arbejde.
Ældrerådet deltager med flere repræsentanter i de tre omstillingsprojekter under
hovedoverskriften ”fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem”
Steen-Kristian Eriksen deltager i en gruppe vedr. etablering af sygeplejeklinikker
Erik Vester kommenterede forslagene her, da han mener at det strider mod den planlagte
nedlæggelse af busruter i kommunen. Det vil give transportproblemer, som bør løses
samtidigt.
Jean Petersen deltager i gruppen omkring plejecentre bosteder og frivillighed.
Kan integration tænkes ind.
Hvordan kan samarbejdet foregå omkring mad.
Kunne skolebørn og ældre lave have aktiviteter sammen indimellem.
Hvordan kan man være sammen omkring opgaverne, hvordan opfattes frivillighed.
Axel Villumsen ser muligheden for en rehabiliterende tilgang som en del af omstillingen.
Der tales om medicinhåndtering.
At borgeren møder mange forskellige hjælpere i hjemmet.
Mere tid hos borgeren.
Nye møder torsdag den 2.oktober, hvor sammenligninger med andre kommuner bl.a. drøftes.
Kirsten Ø Thomasen mener, at man skal være meget påpasselig med blot at betragte
pårørende som frivillig, men at det skal være ”frivilligt” og ikke en presset situation fordi man
nu er på besøg, og at det så forventes at man som pårørende udfører ”frivilligt” arbejde.

11. Dialogmøde med Voksenudvalget mandag den 26. Oktober 2015
Den 26.10.2015 skal afholdes dialogmøde med Voksenudvalget.
Der er fremsendt forslag til følgende emner til drøftelse
- mad
- flygtninge
- budget 2016 og overslagsårene - herunder omstillingsprojektet fælles indsats på
plejecentre, bosteder og i eget hjem
- ensomhed
- demens
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter de foreslåede emner til dialogmødet og fastlægger endelig
uddelegering af emner til dialogmødet.
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Udvalget for Voksne har for nuværende ikke fremsendt ønsker til punkter til drøftelse.
Ældrerådets fordelte emner mellem sig.
Jean Petersen og Steen-Kristian Eriksen – flygtningeområdet.
Klaus Nikolaisen og Axel Villumsen – ensomhed.
Kirsten Ø. Thomasen og Jean Petersen – demens.
Klaus Nikolaisen, Erik Vester og Steen-Kristian Eriksen – budget.
Jørgen Steen, Jens Aage Andersen og Aage Jelstrup - mad.
Ældrerådet drøftede strategi for temadrøftelsen
12. Reduktion af budgettet på den kollektive trafik.
Holbæk kommunes administration er blevet bedt om at udarbejde forslag til at reducere
budgettet på den kollektive trafik, hvilket indebærer at der skal ændres på buslinjer både i
by og på land.
Movia er klar med skitser til nye ruter og frekvenser for busserne i løbet af uge 25.
Ingeniør Annette Wall Matthiessen, Vækst og bæredygtighed vil orientere om reduktionen
af budgettet og mulige ændringer af buslinjer på den kollektive trafik.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter afgivelse af høringssvar i forlængelse heraf.
Punktet udsat til 11.november 2015

13. Eventuelt
Kirsten Ø. Thomasen orienterede om forslag til lykønskningskort hvor Ældrerådets ”Den gule
blomst” benyttes.
Forslag godkendt
Tekst ændres efter formål
Steen-Kristian Eriksen efterspørger deltagere til demenskonference i Vingsted.
Jens Aage Andersen mulig deltager.
Aage Jelstrup melder afbud til næste møde
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