Referat til ÆLDRERÅDSMØDE
Tid:
Sted:

Onsdag den 03.02 februar 2016 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Fraværende:
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
3. Godkendelse af referat
Referat er godkendt.
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
Orientering fra Næstformand:
Næstformand Kirsten Thomassen oplyser, at hun skal deltage i brugerrådsmøde d. 3. februar
2016, hvor der på dagsorden skal drøftes hvad A-huset i Tølløse skal bruges til, når det nye
plejecenter står opført.
Orientering fra Kasseren:
Kasserer Erik Vester udleverer nyt budgetskema for regnskabsår 2016 samt tidsfrister for
indlevering af diætsedler.
5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Axel Villumsen kunne fortælle at aktivitetscentret i Svinninge har haft besøg af
sundhedsvejlederne fra Holbæk Kommune, som var rigtig gode til at fortælle om kommunens
tilbud. Der var mange borgere, der deltog og var imødekommende og positive over for
besøget.
Aage Jelstrup efterspurgte om produktionskøkkenet i St. Merløse skal lukke.
Administrationen oplyser at det skal afgøres af politikerne. Der er mulighed for at give sine
synspunkter til kende på Sundhedskonferencen, og derefter vil emnet blive drøftet i udvalget

Ældrerådet, Holbæk

for Voksne samt i byrådet inden endelig beslutning vil blive taget.
6. Orientering fra administrationen
Plejehotellet er nu flyttet til Stenhusbakken. Der er på nuværende tidspunkt 28 borgere, der
fortsat bor der i en plejebolig. Administrationen oplever stor efterspørgsel fra sygehuset på de
midlertidige pladser.
På Voksenudvalgsmødet i uge 8 vil der bl.a. være 2 punkter, som omhandler:
 Hvordan foregår visitationen
 Oversigt over antal af pleje, ældreboliger og bosteder samt prisniveauer
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.
Plejecenter på Samsøvej havde indflytningsdag d. 1. februar 2016, hvor borgere og pårørende
samt medarbejdere flyttede ind. Dagen gik rigtig godt.
Til næste møde inviteres Siv Kjær Wagner, som er projektleder på det nye plejecenter i
Tølløse.
8. Inddragelse af beboere på Fjordstjernen i dagcenteraktiviteter
Efter etablering af Plejecenter Fjordstjernen, er der af et ældrerådsmedlem ytret ønske om
at få en drøftelse af de ældres muligheder og betingelser for at deltage i aktiviteter i
forbindelse med Holbæk Kommunes dagcentre/aktivcentre.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager en orientering om de ældre borgeres muligheder og betingelser for at
deltage i aktiviteter i forbindelse med Holbæk Kommunes dagcentre/aktivcentre.
Administrationen fortæller, at det ikke er praksis, at beboere på plejecentre også få bevilliget
en plads på et dagcenter.
Aage Jelstrup efterspurgte om der fortsat skal være dagcenter på Stenhusbakken, nu hvor
plejehotellet er flyttet til. Administrationen fortæller, at det skal behandles på mødet i marts –
da der ikke efter beslutningen om, at Stenhusbakken ændrer status til et plejehotel, er truffet
beslutning om dagcenteret.
9. Bruger/bruger-pårørenderåd på ikke kommunale plejecentre
I forbindelse med udlicitering af Kastanjely til Forenede Care og etablering af plejecentret
Fjordstjernen ønsker et ældrerådsmedlem at få drøftet, hvilke muligheder samt hvilken
økonomi og øvrige betingelser, der er, hvis der ønskes etableres brugerråd/brugerpårørenderåd ved ikke kommunale plejecentre.
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Det indstilles, at
Ældrerådet modtager en orientering om muligheder, økonomi og øvrige betingelser der er
for at etablere brugerråd/bruger-pårørenderåd ved ikke kommunale plejecentre.
Administrationen oplyser, at der ikke er planer om at udvide antallet af brugerråd.
Brugerrådene på Elisabethcentret og Stenhusbakken dækker tilsammen hele Holbæk by.
10. 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
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.
Holbæk Kommunes Ældreråd har påbegyndt en drøftelse af værdighedsgarantien på sit
møde den 20.01.2016.
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 fortsætter drøftelsen omkring udmøntningen af en lokal værdighedspolitik, og
beslutter
hvilke overordnede værdier og prioriteringer der skal indgå i formuleringen af en lokal
værdighedspolitik.
Fra administrationen deltog leder Pernille Bruun-Guassora, som fortalte, at der i den
kommende tid vil blive afholdt en konference. Administrationen ønsker nu at høre
Ældrerådets ideer og bud på indhold og målgruppe for konferencen..
Ældrerådet ønsker, at konferencen bliver holdt på et ikke for højt ambitionsniveau. At man
kigger på hvorfor vi er samlet, hvad alderdommen er og hvad værdighed er. Konferencen kan
indeholde foredrag, workshop og forskellige drøftelser. Indholdet skal ikke være for tungt,
men give inspiration, være åbent, og holde fokus på hvad er værdighed for den enkelte
borger i hverdagen.
Der etableres en arbejdsgruppe som består af: 3 fra administrationen: Pernille Bruun-
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Guassora, konsulent Christina Lejre og frivillighedskoordinator Christina Hvalsø. Fra
Ældrerådet: Jean Petersen, Jens Aage Andersen og Erik Vester samt 1-2 fra Udvalget fra
Voksne.
På mødet blev der drøftet eventuelle deltagere til konferencen bl.a. Brugerråd,
Brugerpårørenderåd, De faglige seniorer, Pensionister, Medarbejdere, FOA og DSR.
11. Omstilling ”Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem”
I løbet af efteråret 2015 deltog Ældrerådet sammen med en række andre interessenter og
fagfolk i omstillingens tre temaer og arbejdsgrupper.
- hjemmeplejens serviceniveau
- involvering af frivillige
- sygepleje på sygeplejeklinikker
Byrådet behandlede på sit møde den 09. December 2015 resultatet af omstillingen. Her
besluttede byrådet, at der var behov for yderligere bearbejdning af forslagene i forhold til,
hvordan de kan realiseres og hvordan de budgetmæssige konsekvenser kan udmøntes,
inden forslagene kan behandles i de respektive udvalg med budgetansvar. Denne
kvalificering er nu klar til politisk drøftelse.
Forslagene indeholder initiativer, som vil styrke udviklingen på områderne, men også
tiltag, som vil medføre konkrete ændringer i indsatsniveauerne.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager yderligere orientering, drøfter de konkretiserede forslag og
konsekvenser samt beslutter at afgive kommentarer til Udvalget for Voksne.
Alle punkter i bilag er blevet drøftet i Ældrerådet og de har ingen modsætninger til punkterne.
Yderligere kommentar til punkterne skal sendes til Steen-Kristian som samler og videregiver
kommentarerne til administrationen.
12. Eventuelt
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