Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 11. Maj 2016 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Fraværende: Kirsten, Erik, Jean, Palle
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
3. Godkendelse af referat
Referat er godkendt.
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandensmeddelser er udsendt pr. mail.
at inden Madservice og Udbud af ældrepleje sendes i udbud, vil Ældrerådet og Voksenudvalget få
udbudsbetingelserne på dagsordenen, så der kan blive set til, at tingene er, som de skal være.

Orientering fra næstformand:
Intet
Orientering fra Kassereren:
Intet
5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Det blev besluttet at Klaus udtræder som brugerråds repræsentant for Elisabethcentret og ind
træder i stedet for Jens Aage.
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6. Orientering fra administrationen
Karen Schur orienterede:
Pr. 1. april 2016 blev Dudi Suadicani og Maria Dahl ansat som leder af hjemmeplejen for
henholdsvis område Vest/Øst og Midt.
Stillingsopslaget til stillingen ”Centerleder til nyt plejecenter i Holbæk Kommune” må i
genopslag. Administrationen forventer at have stillingen besat til august.
Administrationen vil i den kommende tid afholde dialogmøder vedrørende udbud af
personalekantinedriften, af fritvalgs-hjemmeplejen samt madservice. Her vil man gå i dialog
med leverandørerne som giver administrationen mulighed for at lave et bedre
udbudsmateriale og mulighed for, at lære branchen samt deres normer og viden at kende,
som kan have til gavn for udbudsmaterialet.
Der er drøftelse/dialog i gang som omhandler at man i Holbæk Kommune ønsker færre
leverandører indenfor hjemmeplejeområdet.
Ældrerådet udtrykte ønske om, at Ældrerådet forinden madservice og fritvalgsordningen i
hjemmeplejen sendes i udbud – gerne vil præsenteres for udbudsbetingelserne.
7. Lokal værdighedspolitik
Ældrerådet har på en række møder og ved en værdighedskonference behandlet ønsker til
en fremtidig Værdighedspolitik i Holbæk kommune.
Der er nu udformet et forslag til en værdighedspolitik for Holbæk Kommune samt en
redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016.
Det indstilles, at
Ældrerådet godkender det endelige udkast til en værdighedspolitik for Holbæk kommune
og foretager en indstilling omkring anvendelsen af de forventede tildelte midler.
Ældrerådet drøfter det endelig udkast af værdighedspolitikken samt skemaet for anvendelse
af midlerne på de 5 områder. Ældrerådet udarbejder en udtalelse som administrationen kan
have med på udvalgsmøde d. 30. maj 2016.
Ældrerådet har tiltrådt værdighedspolitikken og synes det har været en god og positiv proces
og inddragelse i arbejdet omkring værdighedspolitikken.
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.
Klaus og Jean meldte afbud til dialogmødet.
Punkterne blev fordelt:
Punkt 1: Axel
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Punkt 2: Jens-Aage
Punkt 3: Steen-Kristian
Punkt 4: Kirsten

9. Evaluering af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference ”Når
sundheden flytter ud i kommunerne”.
Ældrerådet har deltaget i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og den efterfølgende
ældrepolitiske konference ”Når sundheden flytter ud i kommunerne”.
Det indstilles, at
Ældrerådet evaluerer Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk
konference ”Når sundheden flytter ud i kommunerne”.
Ældrerådet evaluerede på konferencen.
10. Nytænkning af den sociale indsats.
Med organisationsændringen ”En stærk medspiller” blev socialområdet delt mellem tre
kerneområder: Uddannelse til alle, Alle kan bidrage og Aktiv hele livet.
Delingen har vist sig ikke at være optimal for en understøttelse af kerneopgaven.
Derfor er der igangsat et projekt, der skal nytænke den sociale indsats.
På baggrund af drøftelser omkring placering af den sociale indsats foreligger en anbefaling
om den fremtidige indsats.
Forslag til nytænkning af den sociale indsats vedhæftes.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter oplægget til nytænkning af den sociale indsats på voksenområdet og
træffer beslutning om høringssvar.
Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneopgaven, ”Alle kan bidrage” orienterer omkring
”nytænkning af den sociale indsats”
Ældrerådet har tidligere fået tilsendt materiale på mail.
Ældrerådet udarbejder hørringssvar.
11. Nationale mål for sundhedsvæsnet.
Regeringen, Danske Regioner og KL har i enighed opstillet en række konkrete nationale mål
og indikatorer med henblik på at skabe en aktuel retning for den ønskede udvikling af
sundhedsvæsnet. Både mål og indikatorer er dynamiske, idet der hvert forår vil blive
udarbejdet en statusrapport, som viser, om sundhedsvæsnet udvikler sig i den ønskede
retning.
Den første statusrapport omhandlende nationale, regionale og kommunale mål og
indikatorer foreligger nu.
Det indstilles, at
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Ældrerådet orienterer sig om udviklingen i mål og indikatorer.
Steen-Kristian anbefaler at Ældrerådet kigger materialet igennem.
I statusrapporten er der 8 punkter hvor Holbæk Kommune har gule eller røde smiley. Her vil
man i samarbejde med de praktiserende læger og sygehus sætte fokus på hvad kan vi gøre
sammen ved denne udvikling, lave fælles handleplaner om hvor er vi på vej hen, og hvad der
kan forbedres.
12. Eventuelt

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Formand

Evt. kontakt/afbud til
Karen Schur tlf.: 72 36 49 09 eller email: kschu@holb.dk
eller
Palle Kristensen tlf.: 72 36 45 88 på email: palkr@holb.dk
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