Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 08. Juni 2016 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Fraværende: Klaus Nikolaisen og Jens Aage Andersen
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 9 ændres til, at udviklingskonsulent Camilla Wikke kommer fra Strategi og Udvikling.
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat
Referat godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt
Ældrerådet i Odsherred Kommune, har ønsket at se Plejehotellet.
Det bliver den 24.juni fra kl. 10.30-11.30.

Orientering fra næstformand.
Kirsten Ø. Thomasen orienterede om, modtagelsen af en invitation til deltagelse i en
borgergruppe bestående af foreninger og frivillige vedrørende det nye plejecenter i Tølløse.
Kirsten deltog i rejsegildet på det nye plejecenter i Tølløse, hvilket var en fin oplevelse.
Orientering fra kasserer.
Erik Vester bad om, at Indberetning af diæter sker inden månedens udgang.
Diætsedler bedes sendt til Mette Frantzen eller Erik Vester.
Erik ønskede en drøftelse af modtagelse af diæter ved deltagelse i Brugerrådsmøde.
Hvilken holdning har Ældrerådet til modtagelse af diæter i forbindelse med deltagelse i
brugerrådsmøder.
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Et enigt Ældreråd besluttede, at der ikke gives diæter ved deltagelse i brugerrådsmøder samt
brugerpårørende møder.
Regnskab udarbejdes efter kvartalets afslutning.
5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jean Petersen orienterede om Q-mentor ordningen i Holbæk. Det går godt og den første
mandag i måneden har man ”matchning” hvor de der ønsker en mentor, kan komme ind på
Q-mentor kontoret.
Jean er medlem af styregruppen.
IPL afholder konference med deltagere fra flere lande hvor temaet bl.a. er ”Hvad kan frivillige
levere”.
Jørgen Steen gav udtryk for, at der er udfordringer i forhold til åbningstider i Borgerservice, da
der kun er få timer, hvor ældre kan få hjælp i forbindelse med IT udfordringer og digital post
m.v. Der er kun åbent fra 10-13 samt torsdag aften.
Der mangler stadig et telefonnummer til den sociale vicevært på det gamle Elmelunden, hvor
flygtninge er flyttet ind. Dette nummer kan benyttes i forbindelse med eventuelle problemer.
Karen Schur vil tage sig af problemet.
Aage Jelstrup orienterede om, at det stadig går rigtigt godt med caféen i Lersø Centret. Der er
nu 14 daglige gæster.
Aage spurgte om det var korrekt, at det kostede kr. 2.000 mere at bo på Fjordstjernen end på
f.eks. Samsøvej.
Karen Schur svarede, at der er en forskel på huslejen, som borgerne betaler. I forhold til hvad
plejen mm koster er de nøjagtige priser ved at blive beregnet.
Men da Fjordstjernen følger den gamle lovgivning med individuel visitation til borgerne vil
priserne sandsynligvis være højere.
6. Orientering fra administrationen.
Karen Schur orienterede kort om, at Budgetrevision 2 og Budget 2017, lige nu fylder meget.
Der er afholdt 1.samtaler vedrørende ansættelse af ny leder til Elmelunden.
2. samtale afholdes med to kandidater i næste uge.
7. Budgetreduktion 2 for 2016.
Regeringen og KL aftaler hvert år et loft over kommunernes samlede nettoserviceudgifter.
Hvis en kommune samlet set overstiger serviceudgifter i regnskab og budget, har
regeringen mulighed for at indføre sanktioner og sænke kommunernes bloktilskud.
Det viser sig, at Holbæk kommune har store udfordringer i forhold til at holde budgettet på
driften.
Ældrerådet har på et møde den 30.05.2016 fået forelagt et materiale, der beskriver hvilke
initiativer, der kan iværksættes for at sikre, at den aftalte serviceramme mellem KL og
Regeringen ikke overskrides.
Der er tale om syv handleplaner, som beskriver mulighederne for at opnå den tilsigtede
reduktion.
Ældrerådet skal høres om det fremlagte forslag til budgetreduktion 2 og afgive høringssvar
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senest den 10. Juni 2016.
Der vedhæftes et udkast til høringssvar udformet efter elektronisk kommunikation mellem
medlemmerne af Ældrerådet
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter og godkender det endelige udkast til et høringssvar omkring
budgetreduktion 2 for 2016.
Ældrerådet har udarbejdet høringssvar.
Aage Jelstrup mener, at hvis der skal et læserbrev i Nordvestnyt, bør rækkefølgen af hvad
Ældrerådet tiltræder og ikke tiltræder ændre rækkefølge.
Det blev drøftet om et evt. læserbrev bør vente til efter byrådets beslutning.
Enighed om at høringssvaret bør ud som læserbrev inden byrådsbeslutning den 15.juni.
Ældrerådet beslutter, at høringssvaret er som udarbejdet, og at det kun er i læserbrevet at
rækkefølgen ændres.
Jørgen Steen bemærker til beslutningen, at han mener, at rækkefølgen også burde ændres i
høringssvaret.
8. Evaluering af dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg mandag den
30. Maj 2016.
Den 30. Maj 2016 blev afholdt dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele livet – sundhed og
omsorg”. På mødet blev fire punkter behandlet.
- Holdninger til værdighedspolitik.
- Holdninger til mad og madpolitik
- Holdninger omkring Budget 2017 og overslagsårene.
- Holdninger til Sundhedscenter.
Det indstilles, at
Ældrerådet evaluerer dialogmødet og fastlægger eventuelle aktiviteter på baggrund af
mødet.
Ældrerådet drøftede indhold og form af dialogmødet.
Der er bred enighed om, at dialogmøderne giver Ældrerådet god mulighed for, at fortælle
politikkerne hvad Ældrerådets opfattelse er omkring de punkter der er på dagsordenen til
dialogmøderne.
Der er enighed om, at form på møderne skal bibeholdes.
9. Ny kulturpolitik i Holbæk Kommune
Holbæk kommunes kulturudvalg har i et samarbejde med oplysningsudvalget påbegyndt en
proces mod formulering af en ny kultur- og fritidspolitik for Holbæk Kommune. På to møder
har udvalget gennem 6 fortællinger søgt at få klarhed over, hvad kulturpolitikken skal
indeholde.
Arbejdet med udformningen af en ny kultur- og fritidspolitik skal udmønte sig i en konkret
kultur- og fritidspolitik til beslutning i Byrådet i efteråret 2016.
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Cecil Bojsen Haarder, Kunstfaglig koordinator og Camilla Wikke, Udviklingskonsulent - fra
Kultur, Fritid og Fællesskabsforvaltningen vil orientere om arbejdet med udformningen af
en kulturpolitik i Holbæk kommune,
og samtidig er forvaltningen blevet bedt om at redegøre for kulturrelaterede aktiviteter i
forhold til specielt de ældre medborgere i Holbæk kommune.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter oplægget til en ny kulturpolitik og træffer beslutning om det videre
forløb evt. afgivelse af høringssvar.
Ældrerådsformand Steen-Kristian Eriksen indledte med en velkomst og introducerede hvorfor
Ældrerådet ønskede en orientering om oplægget til en ny kulturpolitik.
Cecil Bojsen Haarder orienterede om de tiltag der er i gang på kulturområdet især for borgere
over 60 år.
Herefter orienterede Cecil om oplægget til den nye kulturpolitik, omkring proces, møder og
aktiviteter.
Høring vil foregå i september/oktober måned herefter sendes til godkendelse i byrådet i
november
Camilla Wikke og Cecil skitserede kort hvad de seks fortællinger i politikken indeholder.
Ældrerådet efterspurgte muligheden for at se svarene i Borgerpanelundersøgelsen.
Undersøgelsen er offentlig og alle kommentarer og besparelser kan ses.
Ældrerådet spurgte om lokaler – kan en forening nu få et lokale – dette bør der tages højde
for fremover, når foreninger etableres. – Er der plads nok ?
Disse overvejelser tages med i det videre arbejde.
Kirsten Ø. Thomasen fortalte, at I Tølløse har manglen på lokaler været udbredt. Her har
private købt en gammel bankbygning, som kunne bruges i forbindelse med forskellige
aktiviteter.
Jean Petersen mener, at det skal gennemtænkes at generationer sammen kan være aktive
og/eller få oplevelser sammen.
Yderområderne i Holbæk føler sig ikke som en del af dette oplæg. Bør omfavne både by og
land.
Cecil fortalte, at det også drejer sig om at skabe liv i alle byområder i Holbæk Kommune – at
prøve at kæde kommunen sammen. Er tænkt som hele kommunen og ikke Holbæk by.
10. Eventuelt
Ingen Bemærkninger.
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