Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 07.09.2016 kl. 10.00 – 14.00
Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C

Fraværende: 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
Orientering fra næstformand
Kirsten Ø Thomasen orienterede Ældrerådet om, at der var truffet beslutning om, at det nye
plejecenter i Tølløse skal hedde Tysingehave.
Karen Schur tilføjede at Danske Diakonhjem ønsker at kalde det nye plejecenter for et
plejehjem fremfor et plejecenter. Der er enighed i Ældrerådet om, at anbefale at det hedder
et plejecenter.
Orientering fra kasserer.
Erik Vester gjorde opmærksom på, at sidste frist for indlevering af diætsedler er på mødet i
oktober måned.
Der tages første spadestik til sportsbyen den 15. september, og det foregår fra kl. 17-22
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5. Orientering fra administrationen
Hjælpemidler, der lige nu ligger i Rosenvænget i Holbæk by, flytter til Ved Faurgården.
Flyttedato er endnu ikke fastlagt. Flytter sammen med hjemmeplejedistriktet, der i øjeblikket
bor på Rebslagervej (Genoptræningscentret).
Der arbejdes med budgetreduktioner for 2016.
6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jean Petersen orienterede om, at integrationsrådet har udsendt en invitation til en temaaften
om Fakta og Følelser i integration. Temaaftenen foregår på Elværket den 20. fra kl. 17-20.
Tilmeldelse skal ske. Ældrerådet blev bedt om at uddele foldere.
Q4300 mentor ordningen har udarbejdet en folder som Ældrerådet også gerne må formidle
videre.
Jean fortalte, at der den 15. september vil være demonstrationer på landets rådhuse vendt
mod Christiansborg og de besparelser der pålægges kommunerne, som forringer
mulighederne for at kunne udføre værdig pleje til de ældre.
Jørgen Steen fortalte, at krolf holdet har nedlagt sig selv i Tuse.
Græsset bliver ikke slået så ofte som tidligere grundet besparelser, hvilket blev nævnt på
sidste Ældrerådsmøde. Når det bliver slået ligger der store mængder græs, som gør det
umuligt at spille på plænen.
Den 8.september afholdes der møde omkring huslejen i Tuse, da der stadig er utilfredshed
med beregninger og fastlæggelse af huslejen.
Axel Villumsen fortalte, at Byparken brugerrådet i Byparken var i TV2 øst omkring ”Min
hverdag”
7. Godkendelse af mødeplan for 2017.
Ældrerådet skal fastlægge sin mødeplan for 2017.
Det foreslås, at Ældrerådet mødes kl. 10.00 – 13.00 i Holbæk Kommunes
administrationsbygning, Kanalstræde 2, Holbæk på følgende datoer.
Ældrerådsmøder 2017.
Onsdag den 04.januar 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
Onsdag den 01. februar 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
Onsdag den 01. marts 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
Onsdag den 05. April 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
Onsdag den 03. Maj 2017 fra kl.10.00 – 13.00
Onsdag den 07. Juni 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
Onsdag den 02. August 2017 fra kl. 10.00 -13.00
Onsdag den 06. September 2017 kl. 10.00 – 13.00
Onsdag den 04. Oktober 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
Onsdag den 01. November 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
Onsdag den 06. December 2017 fra kl. 10.00 – 13.00
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Dialogmøder 2017
Mandag d.29. maj 2017, fra kl. 12.00 – 15.00
Mandag d. 23. oktober 2017. kl. 12.00 – 15.00
Det indstilles, at
Ældrerådet godkender mødeplan for 2017.
1.marts 2017 er samme dag som Sundhedskonferencen.
Anden dato findes.
Øvrige datoer godkendt.
8. Dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg mandag den 24. Oktober
2016.
Den 24. Oktober 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.
Ældrerådet skal tilkendegive, at vi har et ønske om at drøfte bl. a. følgende emner med
Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg” på dialogmødet den 24. Oktober 2016.
Såfremt der opstår behov for drøftelse af yderligere emner, vil disse blive fremsendt til
Udvalget i god tid inden dialogmødet.
Samtidig vil Udvalget modtage en uddybende beskrivelse af de ønskede emner, og hvem, der
vil fremlægge emnerne for Ældrerådet:
1. Hvilke forventninger har Udvalget til:
Ældrerådets rolle i forbindelse med budgetlægninger
2. Hvilke forventninger har Udvalget til:
Værdighedsmilliardens anvendelse i 2017 og de følgende år
3. Hvilke forventninger har Udvalget til:
Udmøntningen af det vedtagne budget 2017 og overslagsårene
4. Hvilke forventninger har Udvalget til:
En ny vedtægt og samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Byrådet i Holbæk
Kommune, herunder gennemførelse af et fremmødevalg

9. Forebyggende hjemmebesøg til ældre.
Den 30.12.205 trådte en ny lov om social service i kraft.
I § 79 a omhandler loven de forebyggende besøg.
Der står i den nye lov, at borgerne skal have tilbudt et besøg i deres fyldte 75 år. Herefter
skal de have tilbudt besøg en gang om året fra de er 80 år.
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Der skal tilbydes forebyggende besøg efter behov til borgere i alderen 65 – 79 år som er i
særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
En medarbejder fra ældreområdet vil orientere om ordningen med forebyggende
hjemmebesøg for ældre i Holbæk Kommune.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter forebyggende hjemmebesøg.
Camilla Hove Lund orienterede om lovgivningen vedr. forebyggende hjemmebesøg, der
trådte i kraft den 30.12.2015
I Holbæk afholdes der tre arrangementer om året for dem, der er fyldt 75 (tilmelding skal
foretages).
De, der ikke er i stand til at deltage i arrangementerne, vil blive tilbudt et besøg.
Herefter er det først igen når borgeren fylder 80, at der foretages forebyggende besøg.
Gråzonen er de 65- 74 årige, der kan have behov for et forebyggende besøg.
Spørgsmålet fra Ældrerådet var, hvordan man får fat i dem.
Denne gruppe kan langt hen af vejen identificeres via hjemmeplejen eller i
genoptræningscentret.
Sundhedsvejleder Dorte Simonsen fortalte, at der kan komme bekymringshenvendelser fra
naboer, familiemedlemmer eller andre, som kan skabe grundlag for et besøg.
Der kan være behov for flere besøg om året hos enkelte meget skrøbelige borgere.
Dorte fortalte, at der hos lægerne er postkort, som kan udleveres til borgerne – der gøres
meget ud af at fortælle hvordan der tilbydes besøg, – opsøgende – udsendelse af bl.a. breve
hvor dato for besøg er nævnt, hvilket gør det lidt sværere at sige nej til at få besøg.
De meget friske borgere kan godt sige fra, hvorimod de lidt svagere borgere modtager besøg.
Henvendelser modtages også fra lægerne, hvis borgeren giver samtykke til dette – jf.
tavshedspligten. Lægen kan også forsøge at motivere borgeren til selv at henvende sig.
Af borgere under 75 år er der ca. 1/3, der modtager besøg.
Ved de 75-80 årige er det ca. halvdelen.
Og af de 80 + ca. 67 %.
Alle etniske grupper får samme tilbud.
Når tilbuddene om at deltage i 75-års fødselsdagene starter vil den foregår fra kl 13.30 16.30. En repræsentant fra Ældrerådet vil deltage:
I Holbæk, den 4. november deltager Jens Aage Andersen, Erik Vester og Klaus Nikolaisen.
I Tølløse den 11. november deltager Kirsten Ø. Thomasen.
På Rosenvænget den 18. november deltager Jørgen Steen og Axel Villumsen.
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10. Etablering af Centerråd.
Der påtænkes etablering af en række Centerråd i forbindelse med Holbæk Kommunes
Aktiv Centre.
Der er udarbejdet forslag til vedtægter, der bl. a. beskriver de overordnede opgaver og
sammensætning af og valg.
Christina Hvalsø Hansen – Frivillighedskoordinator og Fællesskaber - vil orientere om den
påtænkte ændring.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter Ældrerådets holdning til etablering af
Centerråd.
Christina Hvalsø Hansen orienterede om den flotte udvikling, der sker på de Aktive Centre.
Vedtægterne har ikke været revideret i mange år, hvorfor det er fornuftigt at se på dem igen.
Inspirationen er kommet fra blandt andet en inspirationstur i 2014 og fra besøget på Cafe
Ingeborg.
Udgangspunkt er taget i de tidligere vedtægter, og der hvor ordlyden stadig kunne bruges, er
denne genbrugt, det øvrige er omskrevet.
Der har været fokus på samarbejde med medarbejdere og med lokalområdet, så alle der kan
bidrage til at øge indsatsen for de 65+ årige har været involveret.
Stenhusbakken har indgået i samarbejdet, da de har stået i en brydningstid efter at
dagscentret flyttede til Samsøvej.
Erik ønsker at få indskrevet i vedtægterne, at Ældrerådet også er repræsenteret med et
medlem i de nye centerråd, dog uden stemmeret - men med taleret.
Ældrerådet drøftede dette, og der var ikke enighed.
Ny formulering skal indarbejdes.
I Ældrerådet er der stor enighed om, at det er rigtigt godt med administrative medarbejdere i
brugerrådene.
Opmærksomhed på antallet af interessenter i rådene, så der ikke opstår konflikter og
uoverensstemmelser.
Brugerrådene er inviteret til at fremkomme med forslag til navn fremfor Aktiv Center.
Ældrerådet foreslår ét ord - Aktivcenter
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11. Ny vedtægt for Ældrerådet og samarbejdsaftale med Byrådet i Holbæk Kommune.
Ældrerådet arbejder i dag efter et sæt vedtægter og en samarbejdsaftale, der er indgået
med Byrådet i Holbæk Kommune den 29. Oktober 2008.
Vedtægt og samarbejdsaftale med Byrådet Holbæk Kommune ønskes gennemgået med
henblik på en tilpasning af vedtægt og samarbejdsaftale.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter den nugældende vedtægt og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune,
og at
Ældrerådet administrativt fremsender ønske om tilpasning af Vedtægt og
Samarbejdsaftale med Byrådet i Holbæk Kommune.
Ældrerådet nedsætter et udvalg, der gennemgår de gamle vedtægter, og udvalget skal
fremkomme med forslag til en evt. ændret formulering, hvor der er behov herfor.
Forretningsorden skal ligeledes gennemgås.
Udvalget består af Erik Vester, Jørgen Steen samt Steen-Kristian Eriksen.
Karen Schur stiller sig til rådighed for udvalget.
12. Eventuelt
Karen Schur orienterede om en igangværende analyse af Aktiv Hele Livet: Aktiv Hele Livet er
en stor og kompleks organisation, ikke mindst nu hvor socialpsykiatrien også er blevet en del
af kerneområdet, hvorfor det er fornuftigt at se på om styringen og organiseringen er i orden
og om opgaverne er placeret hvor de skal. Analysen skal være færdig ultimo november.
Analysen præsenteres for Ældrerådet, når den er klar.
Palle Kristensen orienterede kort omkring status værdighedsmilliarden. Ældrerådet får en
mere detaljeret orientering på næste møde.
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