Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 05.10.2016 kl. 10.00 – 14.00
Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Fraværende: Jean Pedersen

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat
Referat godkendt
Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt.
Steen-Kristian Eriksen uddybede teksten til punkt 7, hvor der blev udtrykt klar misbilligelse til
mødeafvikling og facon.
Har modtaget flere henvendelser vedr. manglende muligheder for at kunne se de høringssvar
Ældrerådet afgiver. Dette er der taget hånd om.
Steen-Kristian Eriksen fortalte i forhold til punkt 13, at der ikke er sket en høring i forbindelse
med beslutning om hjemtagelse af sygeplejeydelser på Fjordstjernen.
Der er rettet henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med spørgsmålet om, hvorvidt
Værdighedsmilliarden går under servicerammen eller ikke. Ministeriet har svaret telefonisk,
at midlerne er udenfor servicerammen.
Der blev aftalt at forsøge at få Chef for Effekt og Økonomi Claus Strandmark til at deltage på
dialogmødet mellem Ældrerådet og udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg” den
24.oktober, og der orientere om sammenhængen mellem Servicerammen og
Værdighedsmilliarden.
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Steen-Kristian Eriksen, Kirsten Ø. Thomasen og Jørgen Steen deltager i temadag i Næstved
omkring valg til Ældre-/seniorråd i Næstved.
Orientering fra næstformand
Kirsten Ø. Thomasen deltager i brugerrådsmøde torsdag den 6.oktober i Tølløse, hvor forslag
om Centerråd skal drøftes.
Orientering fra kasserer
Erik Vester mangler at modtage et par enkelte diætsedler.
4. Orientering fra administrationen
Karen Schur kommenterede og udtrykte stor beklagelse over kritikken af mødet omkring
Centerråd.
Landsbyggefonden har tilkendegivet, at de gerne vil godkende finansieringen af
ombygningen af Elmelunden og Rosenvænget og derfor kan skema A gøres klar til
godkendelse af byrådet. For at sikre at indretningen bliver hensigtsmæssig i forhold til
ombygningen skal nu afholdes møde de to steder, hvorefter forslaget arbejdes færdigt.
Handlingsplan udarbejdes i forhold til Stenhusbakken og flytning af beboere, så der kan
skabes gode fremtidige forhold omkring plejehotellet.
5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Klaus Nikolaisen har deltaget i møde i integrationsrådet som suppleant for Jean Petersen, og
er af den opfattelse, at en suppleant kun skal deltage ved et medlems permanente udtræden,
da der mangler baggrundsviden for at kunne få noget ud af mødet og for at kunne bidrage
konstruktivt.
Aage Jelstrup spurgte, om der var truffet beslutning om, at caféer der ikke var besøgt ret
meget kun skulle holde åbent 4 dage om ugen.
Karen Schur kunne afkræfte dette – men foreslog, at Ældrerådet kan få et overblik over hvor
mange der besøger caféerne dagligt.
Antallet af brugere af træningsredskaber i Lersøcentret er steget betydeligt de sidste 1½ år.

6. Budget 2017 og overslagsårene.
Der er den 28.09.2016 indgået en budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti og
Liberal Alliance omkring budget 2017 og overslagsårene.
Efter aftalen vil Holbæk Kommunens beløb til drift være 3951.7 mio kr og til anlæg 140,2
mio kr.
Budget på udvalget Aktiv hele livet vil andrage i alt 1020,9 kr. i drift og 5.8 mio kr. i anlæg,
samt en særskilt bevilling på 12.264.000 kr. til gennemførelse af Værdighedsmilliarden
Der er I den indgåede budgetaftale for budget 2017 i forhold til det oprindelige
budgetudkast aftalt en løsning på merforbrug på ældreområdet på i 20,1 mio kr. i drift.
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På baggrund af den indgåede budgetaftale for 2017 drøfter Ældrerådet konsekvenserne af
budgetaftalen for ældreområdet. Det skal her bemærkes, at budgettet på ældreområdet
først er endelig kendt, når budgettet for 2017 er vedtaget.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter den indgåede budgetaftale for budget 2017, herunder konsekvenserne
for ældreområdet.
Forventningen er, at budgettet bliver vedtaget som forligspartnerne har aftalt det.
Ældrerådet drøftede de budgetforslag der foreligger til beslutning i byrådet den 5.oktober.
Steen-Kristian Eriksen gennemgik de foreslåede reduktioner.
Hvis budgettet vedtages som foreslået, så bliver budgettet på ældreområdet ikke reduceret
så markant som der var lagt op til.
Når budgettet er vedtaget, skematiseres det der berører ældreområdet, og udsendes til
ældrerådet.
7. Værdighedsgarantien 2016.
Ældrerådet har medvirket ved udformning af Værdighedsgarantien for Holbæk Kommune,
og anbefalet anvendelsen af det udmeldte beløb for 2016.
På grund af udfordringer i forbindelse med den tidsmæssige forbrugsmulighed vil der
skulle overføres et beløb på ca. 6.900.000 kr. til 2017.
På mødet vil leder af Effekt og Faglig Udvikling Pernille Bruun-Guassora og chefkonsulent
Palle Kristensen orientere om forslag til overførselsmulighed af ikke forbrugte midler fra
2016 til anvendelse i 2017.
Repræsentanter fra Ældrerådet har deltaget i en drøftelse med administrationen omkring
midlernes anvendelse.
Der er til Ældrerådet fremsendt en udviklingsplan for Værdighedspolitikken 2016.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter anvendelse af de ikke forbrugte midler fra
Værdighedsmilliarden i 2016.
Pernille Bruun-Guassora orienterede om processen og om udviklingsplanen.
Der er en forventning om, at uforbrugte midler, svarende til ca. 6,9 mio., fra 2016 kan
overføres til 2017.
Administrationen foreslår at overførte midler fra 2016 anvendes til.
Indretning af Plejehotel Stenhusbakken ca. 2,0 mio. kr.
Plejecenter Stenhusbakken er ved at blive omdannet til en rehabiliteringsenhed, samt enhed
for midlertidige pladser. Visionen for huset er, at det fremadrettet skal være et aktivt hus, som
kan rumme rehabilitering. For at kunne opfylde visionen om et åbent og imødekommende hus
med plads til mange aktiviteter, kræver det en tilpasning af ejendommen, som kan matche
behovet.
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Kliniske sygeplejersker ca. 3,9 mio. kr.
Opgaverne i hjemmeplejen og på plejecentrene har over en årrække rykket sig, idet regionen
udskriver borgerne langt tidligere end før, samt at borgerne er langt mere komplekse.
Kompleksiteten har gjort, at kravene til sygeplejerskerne har ændret sig i en hastighed, hvor
det ikke har været muligt at kompetenceudvikle i samme tempo. Det foreslås derfor, at
oprette et klinisk sygeplejeteam, som kan tage rundt i hjemmeplejedistrikterne samt på
plejecentrene og ude i praksis hos borgerne, og derved sikre kompetenceudvikling hos
sygeplejerskerne.
Kompetenceløft ca. 1,0 mio.kr.
I Værdighedspolitikken er der under overskriften Livskvalitet beskrevet flere områder, hvor
medarbejdernes kompetencer er en forudsætning for at opnå det der ønskes. Det der ønskes
understøttet med et kompetenceløft er:
 Det tværfaglige samarbejde – relationen koordinering – teamsamarbejde
 Kommunikation – motiverende samtale – konflikthåndtering
 Målsætning – smarte mål
 Rehabilitering – kompenserende, aktiverende og rehabiliterende arbejdsform.
Mange indsatser der er startet op i 2016, anvendes til løn. Administrationen foreslår, at de
indsatser der er ansat medarbejdere til i 2016, fortsætter i 2017. Det svarer til en udgift i
2017 på ca. 11,3 mio. kr.
Ældrerådet har modtaget materialet til vurdering og drøftelse.
Ældrerådet anbefaler administrationens indstilling.
8. Værdighedsgarantien 2017
For at modtage tilskud til anvendelse i forbindelse med den vedtagne Værdighedsgaranti
for Holbæk Kommune skal der senest den 01.11.2016 fremsendes en indberetning og
ansøgning om anvendelsen af Værdighedsmilliarden i 2017.
Der er for Holbæk Kommunes vedkommende disponeret i alt 12.264.000 kr.
Der vil på mødet blive fremlagt forslag fra administrationen til anvendelse af midlerne til
Værdighedsgarantien i 2017.
Repræsentanter fra Ældrerådet har deltaget i en drøftelse med administrationen omkring
midlernes anvendelse.
På mødet vil leder af Effekt og Faglig Udvikling Pernille Bruun-Guassora og chefkonsulent
Palle Kristensen orientere om forslag til anvendelse af Værdighedsmilliarden for 2017.
Der er til Ældrerådet fremsendt en udviklingsplan for Værdighedspolitikken 2016, som
indbefatter en skitse til anvendelsen af midlerne i 2017.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter anvendelse af midlerne fra
Værdighedsmilliarden, samt beslutter sig for et høringssvar.
Det præcise beløb Holbæk Kommune får fra Værdighedsmilliarden i 2017 er endnu ikke
kendt. Hvis det er på samme niveau som tildelingen i 2016 på 12,3 mio. kr. så vil der være ca.
1 mio. kr. som kan anvendes i 2017. Administrationen foreslår, at disse bruges til lønkroner
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på plejecentrene i aftentimerne.
Ældrerådet anbefaler administrationens indstilling.

9. 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”.
På Ældrerådsmødet den 07.09.2016 blev fastlagt følgende emner til drøftelse med Udvalget
”Aktiv hele livet – sundhed og omsorg”.
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:
 Samarbejde mellem Ældrerådets og byrådets relation til Ældrerådets vedtægt
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter de vedtagne emner til dialogmødet og fastlægger uddelegering af
emner til Ældrerådet.
Ældrerådet drøftede en eventuel reformulering af pkt. 4. Ældrerådet ønsker at behandlingen
sker ud fra overskriften: Hvilke forventninger har Udvalget til:
Samarbejdet mellem Ældrerådet og byrådet i relation til Ældrerådets vedtægt.
Ældrerådet aftalte hvem der skulle forelægge de enkelte punkter.
1.
2.
3.
4.

Aage Jelstrup
Steen-Kristian Eriksen
Aage Jelstrup
Erik Vester

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.
Der har den 29.09.2016 været afholdt møde med Brugerrådene og Brugerpårørenderådene om den påtænkte etablering af en række Centerråd.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter sin holdning til etablering af Centerråd og navneskift af Aktivcentre på
baggrund af det stedfundne møde.

Ældrerådet, Holbæk

Steen-Kristian Eriksen orienterede om, at nogle brugerråd mener, at de funger godt og at de
gerne vil fortsætte som det foregår nu. De mener ikke at det skal ændres til Centerråd m.v.
Kvalitetsstandarden Brugerråd og frivillige på Ældreområdet er ikke revideret siden 2011.
Aage Jelstrup udtrykte utilfredshed med, at der skulle ske ændringer i forhold i brugerråd og
mener ikke at der er behov for ændringer i forhold til centerråd og lignende.
Aage havde derudover nogle spørgsmål til de foreslåede ændringer af vedtægterne.
Jørgen Steen kommenterede de foreslåede vedtægter, og mente at nogle forhold modsiger
hinanden.
Axel Villumsen orienterede om, at man i brugerrådet i Byparken havde gennemgået forslaget
og sammenlignet med de gamle.
Brugerrådet er tilfredse med nuværende forhold, og mener ikke at det er nødvendigt med
ændringer, dog er det vigtigt, at det skal hedde Centerråd.
Generelt er alle brugerråd tilfredse med nuværende forhold.
Der stilles flere spørgsmål til de foreslåede ændringer.
 Hvem skal så have andele i et overskud af evt. salg?
 Hvad med brug af køkken – hygiejnekurser? Alle kan ikke bare benytte køkkenet
 Hvad med medarbejdere, hvis de skal have stemmeret i rådene - skal de deltage i
arrangementer og lignende på lige fod med de frivillige
Klaus Nikolaisen orienterede fra Mårsø, hvor brugerrådet synes at navnet Centerråd er fint,
og her mener brugerrådet godt at det kan lade sig gøre at forene forskellige aktiviteter og
foreninger.
Erik Vester mener, at Ældrerådets medlemmer skal være repræsenteret i alle brugerråd.
Kirsten Ø. Thomasen mener at det eneste rigtige er, at navnet omdøbes til Centerråd.
Mener også at Ældrerådet skal være repræsenteret.
Ældrerådet er enige i at det skal hedde:
 De Aktive Centre.
Karen Schur kommenterede Ældrerådets bemærkninger, og bifaldt at der bliver gjort meget
store indsatser i brugerrådene. Forslaget til ændringer er ikke sket for at genere nogen, men
er en fortsættelse af den udvikling, som startede for flere år siden efter et inspirationsbesøg i
Lejre og Solrød kommuner.
Karen foreslog, at der skal bruges lidt mere tid på at arbejde med vedtægter og
kvalitetsstandard, dette er Ældrerådet enig i. Punktet genoptages derfor igen senere.
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.
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Vedtægt og samarbejdsaftale med Byrådet Holbæk Kommune ønskes gennemgået med
henblik på en tilpasning af vedtægt og samarbejdsaftale.
Der har den 29.09.2016 været afholdt møde omkring vedtægt og samarbejdsaftale med
deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet og Christina Hvalsø Hansen
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.
Der arbejdes videre med vedtægter og forretningsorden, og de tages op på et senere møde
når redigering er foretaget.

12. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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