Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 06. April 2016 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Fraværende:
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat
Referat godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt
Orientering fra næstformand:
Kirsten Ø. Thomasen orienterede om, at der torsdag den 7.april afholdes brugerrådsmøde i
Tølløse, og at et tema, der stadig berører mange er den fremtidige brug af A-huset efter, at
det nye plejecenter i Tølløse er færdigt.
Der har været afholdt påskefrokost med 90 deltagere i Aktivitetshuset, og det er meget
positivt, at der er så stor opbakning til bl.a. denne form for aktiviteter.
Orientering fra kassereren
Erik Vester efterspurgte diætsedler - alle har afleveret.

5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jean Petersen orienterede om Q-mentor ordning, hvor Holbæk Kommune har givet støtte til
indkøb af Ipads.

Ældrerådet, Holbæk

En mentor i Qdanmark er en kvinde, der har tid og lyst til at støtte en kvinde med flygtningeeller indvandrerbaggrund i at realisere sit faglige og personlige potentiale på det danske
arbejdsmarked og i samfundet generelt.
 Hvordan er det at være i Danmark
 Hjælp til at skabe netværk
 Etablere samarbejde med eks. biblioteker, hvor man kan mødes.
Q-mentor har etableret en hjemmeside, hvor det er muligt at tilmelde sig.
Der er mange frivillige mentorer, men man mangler at få fat i den målgruppe der skal
modtage hjælpen.
For mentoren er der ikke nogen krav til sproglige kundskaber.
Ældrerådet sendte en stor tak til de medarbejdere, der deltog i planlægningen af
Velfærdskonferencen.
Klaus Nikolaisen orienterede om, at Holbæk Frivilligforening afholder generalforsamling den
12.april, hvor foreningen bliver nedlagt.
Klaus Nikolaisen videregav en hilsen fra Brugerrådet i Mårsøcentret vedr.
Værdighedskonferencen.
6. Orientering fra administrationen
Karen Schur orienterede:
Beslutning om at indføre egenbetaling for kørsel til dagcenter og træning blev ved udvalget
for Aktiv hele livets sidste møde ændret. Der skal derfor ikke indføres egenbetaling på kørslen.
Forslaget om egenbetalingen var en del af forslagene fra efterårets omstillingsprojekter. Det
er derfor besluttet, at der skal findes 10 mio. kr. administrativt og at de sidste 10 mio. kr. skal
findes ved nye omstillinger på 3 områder:




Tværfaglig indsats ved de dyreste 10 sager på børnespecialområdet
Flygtningeindsatsen
Voksenspecialområdet.

Der er ved budgetrevision 1 stillet forslag om, at de forventede 20 mio. flyttes fra Aktiv Hele
Livet.
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg, (ASU) har besluttet at dagcentret flyttes fra
Stenhusbakken til Samsøvej.
I forhold til den videre proces for Holbæk Kommunes madproduktion blev administrationen
bedt om, at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i form af en analyse..
Det forventes at analysen kan præsenteres for udvalget i juni måned.
Karen Schur orienterede om, at en arbejdsgruppe arbejder med en nytænkning af det sociale
område, hvor de organisatoriske tilhørsforhold drøftes.
Foldere vedr. Samsøvej ’Velkommen til Samsøvej’ blev fremvist på mødet.

Ældrerådet, Holbæk

7. Lokal værdighedspolitik
Ældrerådet har på sine møder den 20.01.2016, den 03.02.2016 samt den 09.03.2016
behandlet ønsker til en fremtidig Værdighedspolitik i Holbæk kommune.
Samtidig har der, den 14.03.2016 været afholdt en konference om Værdighedspolitikken i
et samarbejde medudvalget for Aktiv hele livet – sundhed og omsorg.
Processen med at udforme en værdighedspolitik har nu nået et punkt, hvor der skal ske en
endelig fastlæggelse af de områder Ældrerådet ønsker at anbefale skal indgå i
Værdighedspolitikken. Samtidig hermed skal fastlægges anbefalinger om anvendelsen af de
forventede tildelte midler.
Det indstilles, at
Ældrerådet gør status og fortsætter drøftelsen omkring udmøntningen af en lokal
værdighedspolitik og fastlægger en indstilling omkring anvendelsen af de forventede
tildelte midler.
Der kom mange ideer og forslag frem på den nyligt afholdte konference.
Forslag og ideer skal nu samles, og sammen med økonomisk overslag forelægges politisk.
Det blev besluttet at 2-3 medlemmer af Ældrerådet i samarbejde med administrationen
samler det hele til en færdig politik.
Pernille Bruun-Guassora orienterede om det forløb, der har været og skal være i forbindelse
med Værdighedspolitikken.
 I januar var der de første drøftelser
 I februar foregik planlægning af konferencen
 I marts afholdelse af konference
 I april opsamling af input
 Den 11. maj til høring i ældrerådet
 Den 30. maj til politisk behandling i ASU
 Den 15.juni behandles politikken i byrådet.
Ministeriet skal herefter formelt godkende, og de godt 12 mio. vil herefter være til rådighed i
august.
Aktiv Hele Livet har herefter ca. 5 måneder til at omsætte beløbet.
Ministeriet har tilkendegivet, at nogle af de uforbrugte midler kan overføres til 2017, hvor der
også tilføres godt 12.mio.
Evaluering af konferencen:
Der er kommet mange positive tilkendegivelser i forbindelse med evalueringen af Værdighedskonferencen. Men desværre var akustikken ved gruppediskussionerne meget dårlig, hvilket
også kom frem i evalueringerne. Nogle fremhævede at der ikke var tid nok og andre at det
passede fint.
Der kom også mange idéer på idévæggen – de er også ved at blive samlet.
Arbejdet med at skrive forslag og idéer ind i de 5 områder, der skal skrives ind i
værdighedspolitikken er påbegyndt.
Der skal derudover udarbejdes et skema for anvendelse af midlerne på de fem områder.
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Arbejdsudvalg nedsættes med ældrerådsmedlemmer og administration.
Steen-Kristian Eriksen, Axel Willumsen samt Jens Aage Andersen har indvilget i at deltage.
Det meste arbejde kan måske klares pr. mail.
Ældrerådet læser udkast, og fremkommer med input.
8. Dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg mandag den 30. Maj
2016.
Den 30. Maj 2016 skal afholdes dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele livet – sundhed og
omsorg”
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter emner til dialogmødet og fastlægger uddelegering af emner til
Ældrerådet.
Følgende punkter blev trukket frem:
 Madordning til ældre
 Lukning af varmtvandsbassin
 Værdighedskonference/politik
 Budget 2017
Steen-Kristian vil samle punkterne og sende dem til Palle, så de kan indgå i et punkt til
Udvalget for Aktiv hele livet.
På mødet den 11.maj fordeles roller mellem Ældrerådets medlemmer.
9. Frivillighedsmidler.
Ældrerådet er tidligere i 2015 blevet orienteret om, at der var frivillighedsmidler til
rådighed ud over de 200.000 kr. som uddeles til brugerrådsaktiviteter efter ansøgning.
Ældrerådet skal foretages en indstilling til, hvad frivillighedsmidlerne kan anvendes til.
Det indstilles, at
Ældrerådet nedsætter et udvalg på 3 personer med Chefkonsulent Palle Kristensen som
tovholder, der udarbejder forslag til, hvorledes midlerne kan/skal prioriteres.

Palle Kristensen orienterede om frivillighedsmidlerne, som er opdelt i to.
Midler, der uddeles til aktiviteter efter ansøgning to gange om året samt midler, som
Ældrerådet kan træffe beslutning om anvendelsen af.
Ældrerådet nedsatte en gruppe bestående af Jørgen Steen, Klaus Nikolaisen samt Palle
Kristensen (tovholder), der skal samle forslag til områder, hvor midlerne bedst muligt kan
benyttes til størst gavn for alle.
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Ældrerådet kan fremsende forslag til Palle Kristensen pr. mail eller give forslag videre til de to
øvrige medlemmer.
På mødet blev nævnt:
 Hjertestartere
 Udsmykning af dagcentret på Samsøvej efter flytning fra Stenhusbakken
 Motionsredskaber til Dagcentre og Aktive Centre
 Aktiviteter til forebyggelse af ensomhed
 Erindringsdans
 Er antallet af medarbejdere til at støtte op om de Aktive Centre ok
 Muligheder for centrene måske i større udstrækning kan være ’åbne huse’.
10. Samarbejde mellem råd, nævn og kommune.
Ældrerådet er tidligere blevet orienteret om ønsket om bedre samarbejde med Råd og
Nævn.
Chefkonsulent Palle Kristensen vil orientere om det videre forløb, og hvad der er planlagt
for at opnå det mest udbytterige samarbejde mellem råd, nævn og kommune.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter det videre forløb.
Palle Kristensen orienterede om det videre arbejde i forhold til projektet ”Hvordan skaber vi
sammen det mest udbytterige samarbejde mellem råd, nævn og kommune.
Ældrerådet er inviteret sammen med de øvrige råd og nævn, til at deltage i planlægning af et
seminar vedr. styrkelse af samarbejdet.
Tidsplanen er stram da seminaret efter planen skal afholdes den 26.maj 2016.
Jean Petersen og Steen-Kristian Eriksen vil deltage i arbejdet, dog i begrænset omfang grundet
andre opgaver og grundet den korte frist.
11. Eventuelt
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