Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 09. marts 2016 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Fraværende: afbud Erik Vester, Klaus Nikolaisen og Aage Jelstrup
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat
Referat godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt.
Danske Ældreråd afholder temamøde i Sorø i maj måned om trafik.
4-5 deltagere fra hvert ældreråd indbydes til at deltage. Der bliver givet mulighed for, at én
deltager fra kommunernes administration også kan deltage.
Orientering fra næstformand.
Kirsten Ø. Thomasen orienterede om deltagelse i brugerrådsmøde i Tølløse.
Det kommende OPP – Danske Diakonhjems plejecenter i Tølløse fylder meget i brugerrådets
snak og også i Tølløse generelt.
Brugerrådet udtrykker bekymringer om den fremtidige brug af Aktivitetshuset.
Jan Quist deltager på næste møde i brugerrådet og der håbes på en afklaring.
Karen Schur fortalte at det Aktive Center i Tølløse får mere plads, men opfordrede også til at
der blev oprettet et centerråd, som kunne komme med forslag til hvad pladsen kunne benyttes
til, hvilket kan ske i samarbejde med Aktiv hele livet.
Orientering fra kassereren.
Ingen kommentarer.

Ældrerådet, Holbæk

5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jørgen Steen oplyste, at han fornemmede at der var problemer med hjemmesiden i forhold
til bevilling og bestilling af støttestrømper.
Dette undersøges.
6. Orientering fra administrationen
Karen Schur orienterede om den nyligt afholdte Sundhedskonferencen. Der er igangsat en
opsamling på konferencen.
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” (ASU) får præsenteret opsamlingen på
deres kommende møde og skal herefter beslutte om der skal iværksættes yderligere tiltag
forinden
byrådet indbydes til temamøde hos ASU, og beslutningen skal træffes i forhold til den
fremtidige madservice til ældre.
7. Boligstrategi på ældreområdet
Der gives en orientering om den aktuelle og fremtidige status i forbindelse med
plejehjemsbyggeriet Sønderstrupvej i Tølløse ved projektleder Siv Kjær Wagner.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om de seneste aktuelle initiativer og drøfter det fremtidige arbejde
omkring boligstrategien i forlængelse af orienteringen.
I forbindelse med beslutning om omdannelsen af Stenhusbakken til plejehotel blev der
ikke taget stilling til ændring af dagcenteret. Det foreslås nu, at dagcentret flyttes til
Samsøvej.
Det indstilles, at
Ældrerådet får orientering om forslaget og drøfter afgivelse af høringssvar.
Siv Kjær Wagner orienterede om OPP samarbejdet i Tølløse – Danske Diakonhjems
Plejecenter.
Byggeriet går som det skal og tidsplan følges.
Indflytning er planlagt til starten af 2017
Der afholdes rejsegilde torsdag den 2. juni kl. 13, invitation udsendes.
Der er nedsat en gruppe, der organiserer det øvrige arbejde, hvor alle parter er
repræsenteret, det drejer sig bl.a. om flytning, information af medarbejdere, pårørende m.v.
Danske Diakonhjem har fokus på tankegangen ”Fra jord til bord” hvor de bl.a. gerne vil bruge
dyrkning af grøntsager m.m. som aktivitetstiltag.
Visionen er, at det skal være et åbent hjem, mere familieagtigt.
Der arbejdes lige nu med en eventuel dannelse af et familieråd, og med temaet: Hvad er det
for et hjem vi gerne vil have.
Medarbejderne informeres nu om hvad der skal ske i forhold til virksomhedsoverdragelser
m.v.
Der etableres uddannelsesdage med fokus på værdier i forhold til Danske Diakonhjem.
Der indbydes til møder med pårørende omkring flytning og økonomiske forhold.

Ældrerådet, Holbæk

Senere afholdes møder om mere konkrete ting som boligsikring m.v.
Ældrerådet udtrykker tilfredshed med orienteringen.
Kirsten Ø. Thomasen vil gerne holdes orienteret løbende, da der er stor interesse i Tølløse
omkring det nye center, og fordi Kirsten er Ældrerådets repræsentant.
Danske Diakonhjem har ansvaret for indkøb af inventar, men Holbæk Kommune er inddraget
og der pågår samarbejde omkring dette.
Der blev i 2013 truffet beslutning om, at dagcentrene skal placeres på plejecentre.
Det foreslås derfor nu, at dagcenteret flyttes fra Stenhusbakken til Samsøvej.
En flytning vil samtidigt give bedre plads til det Aktive Center på Stenhusbakken, og
Brugerrådet på Stenhusbakken vil få større muligheder for afholdelse af aktiviteter når
dagcentret flyttes.
Der etableres et modtagekøkken i det nye Dagcenter på Samsøvej, så der som hidtil kan
serveres varm mad.
Høringssvar fra Ældrerådet:
Dagcentre.
Ældrerådet er på sit møde den 09.03.2016 blevet orienteret om ændring af dagcentret som
konsekvens af beslutningen om at omdanne Stenhusbakken til plejehotel.
Ældrerådet er tidligere i flere omgange blevet orienteret om samme sag.
I forbindelse hermed, er det blevet oplyst, at ”når de nye plejecentre er klar, vil dagcentrene
blive placeret der, og vil fungere som dagcenter både for visiterede borgere fra eget hjem,
samt for beboere på plejecentret.”
Ældrerådet kan tiltræde beslutningen, og skal anføre,

at vi har et ønske om ekstra medarbejderstøtte til svagere borgeres deltagelse i
frivillige aktiviteter på vore aktivcentre

at cafefunktionerne udvikles på aktivcentrene

at gøre de aktive centre robuste og attraktive.
Vi skal foreslå, at disse ønsker indgår som en del af Holbæk kommunes værdighedspolitik, og
at de bl.a. kan financieres for en dels vedkommende over værdighedsmilliarden.

Steen-Kristian Eriksen
Formand for Ældrerådet i Holbæk kommune
8. Almene ældre- og plejeboliger med udlejningsvanskeligheder
Holbæk Kommune oplever udlejningsvanskeligheder i et antal almene pleje- og
ældreboligbebyggelser. Hovedparten af disse er placeret i forbindelse med plejecentre. Der
er hovedsagelig tale bom 2-rumsboliger med gennemgangsværelser og en nettohusleje på
ofte 4500- 5000 kr.

Ældrerådet, Holbæk

Samtidig står kommunen med en boligpolitisk udfordring, hvor der er brug for økonomisk
overkommelige boliger til forskellige borgergrupper.
Boligpolitisk medarbejder Rasmus Tyrri Nielsen vil orientere om problemstillingen.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orientering og drøfter afgivelse af høringssvar.
Rasmus Tyrri Nielsen orienterede omkring udfordringen vedr. udlejning af de ledige
Ældreboliger, som har stået tomme i en længere periode.
Urbaniseringen bevirker, at mange ældre helst vil bo i nærheden af Holbæk, hvilket gør det
svært at udleje boligerne i yderområder.
De fleste er opført efter almennyttigboligloven, hvilket gør, at huslejerne er relativt dyre og
gør det vanskeligt at benytte boligerne til andre formål.
Det blev debatteret om boligerne kan anvendes til flygtninge familier,
kontanthjælpsmodtagere, borgere fra bosteder eller andre.
Ældrerådet bemærkede, at boligerne måske kan bruges til flygtninge, da der alligevel betales
tomgangsleje.
Derudover kan man undersøge, om de kan anvendes til borgere med handicap, hvis det er
muligt at få tilstrækkelig hjælp.
Ældrerådet påpegede derudover, at manglende transportmuligheder kan være en udfordring
uanset hvilket formål, de anvendes til.
Høringssvar fra Ældrerådet den 9.marts 2016
Ældre- og plejeboliger med udlejningsvanskeligheder.
Ældrerådet er den 9.marts 2016 blevet orienteret om udlejningsvanskeligheder i forbindelse
med et antal almene pleje- og ældreboligbebyggelser.
Disse er for hovedparten placeret i forbindelse med Aktive Centre.
Ældrerådet skal tilkendegive, at vi ønsker:
 At der gøres en indsats for at gøre boligerne ekstra attraktive.
 At der gives en garanti for, at kommunen ønsker at fastholde gode ældreboliger i de
områder, hvor der er udlejningsvanskeligheder.
 At boligernes husleje fastholdes på et niveau, hvor det er muligt for økonomisk svage
ældre at betale disse.
 At der kan overvejes at bevilges en særskilt ydelse for disse borgere.

Ældrerådet, Holbæk

Subsidiært ønsker Ældrerådet, at få afklaret:
 Om ældreboligerne midlertidigt kan indgå i de Aktive Centres eller
sundhedsklinikkernes funktioner
 At ældreboligerne kan konverteres midlertidigt til personalerum for hjemmehjælpen.
 Midlertidigt at udleje boligerne til eks. Studerende med en reduceret husleje –
eventuelt med krav om en boligsocial indsats.
 Ældreboligerne huslejeniveau sammenholdt med ældreboligernes størrelse.
Steen-Kristian Eriksen
Formand for Ældrerådet i Holbæk Kommune
9. Omstilling ”Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem”.
Betaling af transport for visiterede borgere til dagcentre og træning.
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.
Ældrerådet afgiv sit høringssvar den 03.februar 2016.
Da der efter Ældrerådets afgivelse af høringssvar er opstået en vis usikkerhed om
Ældrerådets indstilling er sket på et oplyst grundlag, har formanden for Voksenudvalget
Pernille Kruse bedt om at få sagen retur i Voksenudvalget til fornyet behandling.
Derfor tager Ældrerådet punktet omkring betaling af transport for visiterede borgere til
dagcentre og træning til op til for fornyet behandling.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter om der skal afgives et supplerende høringssvar omkring betaling af
transport til dagcentre og træning for visiterede borgere.
Ældrerådet orienterede om, at temaet har affødt mange henvendelser.
Ældrerådet har tidligere forholdt sig til hele bilagsmaterialet, og Ældrerådet fastholder
tidligere afgivet høringssvar.

Ældrerådet, Holbæk

Supplerende høringssvar omkring betaling af transport for visiterede borgere til dagcentre
og træning.
Ældrerådet har den 09.03.2016 drøftet punktet omkring betaling af transport for visiterede
borgere til dagcentre og træning i forbindelse med omstillingsprojektet Fælles indsats på
plejecentre, bosteder og i eget hjem.
Punktet er taget op, da der efter Ældrerådets afgivelse af høringssvar er opstået en vis
usikkerhed, om Ældrerådets indstilling er sket på et oplyst grundlag.
Ældrerådet har gennemgået forløbet med henblik på mangler i sagsbehandlingen den
03.02.2016
Ældrerådet ser ikke at dette er sket.
Ældrerådet skal som konsekvens heraf meddele, at Ældrerådet fastholder sin indstilling i sit
høringssvar afgivet den 03.02.2016.

Hvilket meddeles til venlig orientering.
Steen-Kristian Eriksen
Formand for Ældrerådet

10. Arbejdsmarkedsudvalgets beskæftigelsesplan ”Alle kan bidrage”
Arbejdsmarkedsudvalget har den 27.01.2016 indstlllet beskæftigelsesplan for 2016 til
godkendelse. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for
beskæftigelsesindsatsen i Holbæk kommune.
Beskæftigelsesplanen udarbejdes en gang om året, og beskriver, hvordan kommunen vil
imødekomme de politiske udfordringer og tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen.
Beskæftigelsesplanen har 4 hovedmålgrupper:
Jobklare ledige
Aktivitetsparate ledige
Borgere, som er uarbejdsdygtige pga. sygdom
Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen.
Der vil på mødet blive redegjort for den planlagte kommunalpolitiske indsats på
beskæftigelsesområdet og skitseret, hvordan kommunen vil imødekomme de
beskæftigelsesmæssige udfordringer.
Ældrerådet har tilkendegivet et ønske om, at Arbejdsmarkedsudvalget redegør for mulige
aktiviteter etableret overfor ældre medborgere i Holbæk Kommune og udført gennem
beskæftigelsesmæssige foranstaltninger etableret i relation til borgere, der skal aktiveres
og ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen.

Ældrerådet, Holbæk

Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter de behandlede muligheder og emner på
mødet.
Gorm Hjelm Andersen orienterede om beskæftigelsesplanen, der er politisk besluttet, og han
orienterede kort om de fire hovedområder.
 Jobklare ledige
 Aktivitetsparate ledige
 Borgere, som er uarbejdsdygtige pga. sygdom
 Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen.
Områderne omfatter bl.a. flexjobs, jobprøvning, aktivering, nytteindsatser m.v.
Nytteindsats må kun benyttes i det offentlige og formålet er at få folk i beskæftigelse.
Udgangspunktet er at kommunen har et ansvar overfor de forskellige grupper med fokus på
vigtigheden i at få folk i beskæftigelse.
Pr. 1.januar 2106 skal der lægges yderligere vægt på beskæftigelses fremmende indsatser.
Ny lovgivning pr. 1.januar har afstedkommet udfordringer i forhold til ansættelsesmuligheder.
Beskæftigelsesmæssige foranstaltninger kan ikke, som lovgivningen er p.t., etableres hos
eksempelvis ældre, men det er muligt at oprette praktikpladser med det formål at der
efterfølgende er mulighed for at blive fastansat enten på samme arbejdsplads eller i anden
virksomhed.
11. Lokal værdighedspolitik
Ældrerådet har på Ældrerådets møder den 20.01.2016 og 03.02.2016 behandlet ønsker til
en fremtidig Værdighedspolitik i Holbæk kommune.
Det indstilles, at
Ældrerådet gør status og fortsætter drøftelsen omkring udmøntningen af en lokal
værdighedspolitik
Arbejdsgruppen har udarbejdet spørgsmål/udsagn til konferencen, som deltagerne skal
arbejde med i de workshops der vil være på dagen.
Konferencen afholdes mandag den 14.marts 2016, hvorefter der skal arbejdes videre med de
forskellige indstillinger. Ældrerådet arbejder videre efter den 14. marts 2016.
Tidsplan for det videre forløb på næste møde.
12. Eventuelt.

Ældrerådet, Holbæk

