Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 20. januar 2016 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Fraværende:
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Tillægsdagsorden godkendt

3. Godkendelse af referat
Udvalget for Voksne får fremlagt omstillingsgrupperne arbejde.
Omstillingsgrupperne skulle finde 21 mio. Der er kun fundet 6,5 mio.
Beskrivelsen af ”70 års fødselsdagen” skal afstemmes i forbindelse med ny lov omkring 75
årige.
Herefter blev referat godkendt.
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt.
Pkt. 10 udsættes til 3.februar 2016.
Pkt. 9 er punkt på dagsordenen den 20.januar 2016.
Orientering fra næstformand:
Ingen kommentarer.
Orientering fra kasseren:
2015 regnskabet blev uddelt.
Budget 2016 klar til næste møde
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5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Klaus Nikolaisen har som gæst hos brugerrådet i Mårsø orienteret om sundhedskonferencen.
Brugerrådet spurgte om brugerrådene også bliver inviteret.
Problemerne omkring forsikring af frivillige drøftes stadig. Foreningen der blev dannet i
forbindelse med problemstillingen om at forsikre frivillige nedlægger sig selv.
Aage Jelstrup orienterede om afholdelse af ”højskoledag” i Vipperåd (brugerråd) med 60
deltagere.
Axel Villumsen efterspurgte udbetaling af §18 midler til papir m.v.
Jean Petersen fortalte om spor 2 i arbejdet omkring integration.
Integrationsrådet er meget engagerede i arbejdet, men medlemmerne skal møde op, så rådet
er beslutningsdygtigt, og det kniber det med.
Værdighed – der er ikke hænder nok efter kl. 15, især til demente, hvilket er en stor
udfordring.
Jørgen Steen kunne fortælle, at der har været flere frivillige der har spist sammen med
beboerne omkring jul og nytår.
I januar var der 80 deltagere i arrangementer fordelt på to dage.
Jens Aage Andersen var bekymret over at mange personaler var fulgt med til fjordstjernen.
Måske dette ville være et problem for de øvrige centre, da der så måske kom til at mangle
hænder.
Svaret er, at det er korrekt at der er flyttet personale i forbindelse med at der er mange
borgere der er flyttet til Fjordstjernen, det er helt naturligt, og giver ikke problemer.
6. Orientering fra administrationen
Plejehotellet er flyttet fra Åvang til Stenhusbakken, flytning er gået godt.
Aktivt samspil - har været svært at komme i gang, men er nu godt i gang, Hildebrandt og
Brandy har hjulpet projektet godt i gang. Christina Beck Hansen og Birgit Becker Andersen
kører projektet videre, og det skrider fint frem.
Der er udfordringer med det nye omsorgssystem Nexus.
Omstillingsgrupperne nævnt under ”Godkendelse af referat”
Problemstilling omkring ledige ældreboliger blev nævnt - kan de udnyttes til andre akutte
formål. Umiddelbart kan boligerne kun benyttes til bestemte typer af formål, hvilket er ved at
blive analyseret.
Afslag på ansøgning om ældrebolig skyldes ikke, at kriterier om tildeling ikke er overholdt,
derfor må der være andre årsager.
Dialogmøde med Udvalget for Voksne er foreslået til afholdelse i maj og oktober. Dette
besluttes på VU på det førstkommende møde.
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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 orienterede om, at der er officiel indvielse af Elmelunden den 5.februar
om eftermiddagen.
Samsøvej – færdiggørelse forsinket, burde have været afleveret den 7.januar.
Entreprenør bad om yderligere 14 dage.
Indflytning SKAL ske 1.februar, hvilket fastholdes. Det er så muligt, at ikke alt er helt færdigt.
Prioritering af hvad der er vigtigst foretages.
Åbent hus på Samsøvej den 20.januar.
8. Dialogmøde med borgmester Søren Kjærsgaard og formanden for Voksenudvalget Pernille
Kruse.
Ældrerådet havde den 16.12.2015 inviteret Borgmester og Voksenudvalgsformand til dialog
med Ældrerådet.
Det indstilles, at
Ældrerådet evaluerer mødets forløb og drøfter de behandlede emner på dialogmødet.
Ældrerådet udtrykte stor tilfredshed med mødet, og synes at det var en god oplevelse.
Det var rådets opfattelse at borgmester og udvalgsformand også var tilfredse.
Ældrerådet var glade for, at der var mulighed for at kunne få mulighed for at kunne bruge
kommunens kommunikationsmuligheder, og at der var tilsagn om at fastholde dialogmøder.
Der var en rød tråd – borgmesteren havde stor indsigt i det arbejde som rådet arbejder med.
9. Synlighed.
Ældrerådet har gennem nogen tid drøftet, hvorledes Ældrerådet kunne blive mere synlige
overfor borgerne i Holbæk kommune.
Emnet har bl. a. været behandlet på Ældrerådsmødet den 16.12.2015.
Drøftelsen fortsætter i forlængelse heraf, idet sættes fokus på Ældrerådets
kommunikation til omverdenen.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter hvornår og hvordan synlighed skal og kan indgå i Ældrerådets arbejde.
PÅ oktober mødet i 2015 blev det drøftet hvorledes Ældrerådet kunne være mere synlige.
Flere og flere ældreråd benytter sig af et privat mediefirma der omkostningsfrit udarbejder
foldere med billeder m.v. Dette har før været drøftet i Ældrerådet, hvor der var modstand
mod at private firmaer skulle tjene penge på det.
Med omkostningsfrit menes, at mediefirmaet sikrer reklame finansiering.
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Hvad har Ældrerådet af muligheder i forhold til at benytte kommunens kommunikation og
distribution, hvilket Ældrerådet vil undersøge
Pris på Roll Ups undersøges.
Ikke andre ideer, der var enighed om, at punkter der tidligere har været drøftet skal
gennemføres jf. synlighedsnotatet.
Det besluttes løbende hvem der skal deltage i de forskellige udvalg til effektuering af
punkterne.

10. Dagcentre.
Administrationen ved leder af område Midt Charlotte Larsen vil redegøre for dagcentrenes
nuværende og fremtidige situation og placering i Holbæk kommune.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen om dagcentre og drøfter redegørelsen.
Erik Vester orienterede om en henvendelse fra Brugerrådet på Stenhusbakken.
Der sker en sammenblanding af begrebet Aktive Centre og Dagscentre.
Charlotte Larsen orienterede om de forandringer der kommer til at ske.
Målsætningen var tidligere, at der skulle være 4 dagcentre - Elmelunden, Samsøvej,
Stenhusbakken samt Tølløse d.v.s. på Plejecentrene.
I dag findes der 13 aktive centre
Borgere skal visiteres til dagcentre, hvorimod aktive centre er for alle.
På enkelte af de aktive centre er der tilknyttet nye sygeplejeklinikker.
Den nye situation er, at Stenhusbakken skal overgå til plejehotel. Der findes stadig
plejeboliger, hvilket langsomt forsvinder i takt med at udflytning sker.
Politikkerne skal træffe beslutning om der skal være dagcenter både på Stenhusbakken og på
Samsøvej. Det kan være svært at være på Samsøvej da målgruppen stiger.
Vil man beholde dagcenter på Stenhusbakken, så vil det blive uden plejecentertilknytning,
hvilket er en politisk beslutning.
Charlotte Larsen deltager igen når der er truffet yderligere beslutninger omkring dagscentre
og aktive centre.

11. Lokal værdighedspolitik.
Som en opfølgning af finanslovsaftalen for 2016 forpligtes de enkelte
kommunalbestyrelser til at træffe beslutning om, samt efterfølgende at offentliggøre en
værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteter for personlig
hjælp, omsorg og pleje m.v. som gives efter serviceloven til personer over
folkepensionsalderen.
Kommunalbestyrelsen skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan
understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre.
Det drejer sig om
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
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4. Mad og ernæring
5. En værdig død.
Ældrerådene skal inddrages i arbejdet med at formulere indholdet i værdighedspolitikken
og skal efterfølgende høres inden kommunalbestyrelsens vedtagelse.
Loven forventes at træde i kraft 1. marts 2016, idet den første værdighedspolitik skal
offentliggøres af kommunalbestyrelsen senest den 01.juli 2016, og herefter offentliggøres
på kommunens hjemmeside.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter udmøntningen af en lokal værdighedspolitik, og beslutter
hvilke overordnede værdier og prioriteringer der skal indgå i formuleringen af en lokal
værdighedspolitik.
Ældrerådet drøftede værdighedspolitikken og fremkom med forskellige holdninger.
-

Pengene burde gives til kommunens forvaltning og der burde være flere varme hænder
uden for den alm. arbejdstid.
Kvalitetsstandarderne er minimumsgrænser – er styret af meget stram økonomi.
Der bør være kompetente medarbejdere på de rigtige tidspunkter. Det bør drøftes hvilke
muligheder personalet har for at give værdig pleje.
Er der fokus på kvalitet og tværfagligt samarbejde, god og tryg alderdom handler også
om kvalitetsstandarderne.
Værdighed er også at blive behandlet ordentligt hvis man bliver dement, oplever
ensomhed, spisesituationer.
Mener ikke det der bliver gjort nu er værdigt. Lad os snakke om dem der ikke selv kan
formulere sig.
Uddannelse af personale så det ikke er en maskine der docerer piller.

Pernille Bruun-Guassora fremlagde forslag til tidsplan
Ældrerådet er enig i, at der bliver afholdt en konference
Ældrerådet overvejer mulige deltagere til konferencen.
På næste Ældrerådsmøde drøftes ideer til indhold og deltagere.
12. Eventuelt
Multihallen på havnen (Det gamle skibsværft)
Der mangler møbler og højtaleranlæg – er den færdig.
Erik Vester, Steen-Kristian Eriksen samt Pernille Bruun-Guassora undersøger.
Skal produktionskøkkenet nedlægges i St. Merløse når Plejecentret i Tølløse står færdigt ?
Administrationen undersøger.
Udlicitering af madproduktion – sker det og er der gang i det ?
Administration undersøger.
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