Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 09.11.2016 kl. 10.00 – 14.00
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
Onsdag den 16.november afholdes møde vedr. sportsbyen fra kl. 17-19. Ældrerådet kan lade
sig repræsentere med 2-3 deltagere. Steen-Kristian Eriksen deltager.
Byrådet drøftede punktet vedr. levering af sygeplejeydelser på Fjordstjernen på byrådsmødet
den 8.november 2016. Byrådet vedtog at sende afgørelsen tilbage til udvalget ”Aktiv Hele
Livet – Sundhed og Omsorg” – ASU - til genbehandling.
Ældrerådet skal afgive høringssvar, men kun hvis der fremkommer nyt materiale.
Ældrerådet har tidligere afgivet høringssvar.
Sagen skal tages op i ASU den 28. november 2016.
Der vil meget hurtigt komme en anmodning om et høringssvar til behandling på mødet i ASU.
Pkt. 11. Aage Jelstrup fortalte at Lersøcentret har meldt fra til den 1.december.

Ældrerådet, Holbæk

Orientering fra næstformand
Kirsten Ø. Thomasen orienterede om det første arrangement vedr. ”75 års fødselsdag” på
seminaret, der var ca. 200 deltagere – et rigtigt godt arrangement.
Klaus Nikolaisen fortalte at flere ikke vidste at arrangementet var flyttet fra Stenhusbakken til
seminaret.
Erik Vester synes, at der var alt for lidt plads, der skal tænkes lidt mere over faciliteterne.
Kirsten skal deltage i regionsældrerådsmøde den 16.november.
Orientering fra kasserer
Erik Vester bad om, at få diætsedlerne frem i december.
Hvordan skal julemødet foregå i år - skal det være som sidste år?
Det blev besluttet at det skal foregå som sidste år.

5. Orientering fra administrationen
Karen Schur meddelte at, der er kommet oplysning om Holbæk Kommunes andel af
værdighedsmilliard 2017 fra ministeriet.
Budget revision 4 for 2016 (BR4). Aktiv hele livet er udfordret på hjemmeplejeområdet,
blandt andet fordi der er reduceret på bevillingen og der i øjeblikket indføres nyt
omsorgssystem – NEXUS, hvilket kræver uddannelse af alle medarbejdere.
På næste møde i ASU orienteres om handlingsplanen for Stenhusbakken herunder flytning af
borgere, som officielt skal besluttes i byrådet – det vil sige at den ene afdeling lukker ned. På
Stenhusbakken bor der for nuværende 22 fastboende, og det er ca. halvdelen der bliver
berørt af en flytning, og alle de borgere er indstillet på at flytte.
Ældrerådet udtrykte bekymring for, at det er ældreområdet der skal afholde omkostninger til
tomgangshusleje i forbindelse med tomme boliger, hvor der skulle have været flygtninge.
Karen Schur forsikrede Ældrerådet om, at, på trods af, at det står på Aktiv hele livets budget
er det Vækst og Bæredygtighed, der dækker de udgifter.
Det er rent budgetteknisk, at tomgangshusleje budgettet er placeret under Ældreområdet.
Ældrerådet drøftede herefter at der er ønske om, at nogle af rådets møder fx hvert andet
holdes i et af ældreområdets områder, hvor området samtidig kan få lov til at præsentere
hvad de laver.

6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Aage Jelstrup orienterede om caféen i Lersøcentret og om antallet af dagligt besøgende.
Da der har været udskiftning af personale i caféen, har dette betydet at flere overvejer at
stoppe med at spise der.

Ældrerådet, Holbæk

Erik Vester orienterede om, at formanden for brugerrådet på Stenhusbakken Christian
Nielsen har udtrykt utilfredshed med, at han var blevet opfordret til at gå ind i et udvalg om
udvikling mod et centerråd, som nu ikke bliver til noget.
Karen Schur har efterfølgende talt med Christian.
Der støttes op omkring arbejdet på Stenhusbakken, hvor alle gør et stort stykke arbejde.
Der er brug for at tale videre omkring punktet, da der er behov for at skabe tryghed.
Karen Schur drøfter dette med Steen-Kristian Eriksen.
Jens Aage Andersen under sig over at Ældresagen får tilskud gennem Holbæk Kommune ”Spis
sammen”. Det undersøges hos Christina Hvalsø om der er flere midler, og hvordan der kan
søges og hvem der kan søge.
Jørgen Steen undrede sig stadig over huslejeberegningerne i Tuse og om den manglende
vedligeholdelse på stedet på trods af at der står mange penge på vedligeholdelseskontoen.
Kasper Enevoldsen kontaktes for afklaring.
Jean Petersen tager på ferie og er ikke med på næste møde.
Integrationsrådet – færre flygtninge kan betyde mindre budget.
Fakta og følelser – et godt arrangement – gennemføres måske også til næste år.
7.december afholdes møde med SSP medarbejderne i forhold til unge flygtninge.
Tyrkisk forening vil gerne samarbejde omkring integration
Q43 mentor ordning er så stor en succes at der nu er brug for flere mentorer
Axel Villumsen fortalte, at der i Byparken er stor succes med stolegymnastik, hvor der er over
20 deltager pr gang.

7. Samarbejde mellem råd, nævn og kommune.
Ældrerådet er tidligere blevet orienteret om ønsket om bedre samarbejde med Råd og
Nævn.
Der er et ønske om, at revitalisere dette samarbejde.
Udviklingskonsulent Camilla Wikke vil redegøre for den aktuelle situation omkring
samarbejdet med råd og nævn og orientere om det videre forløb, samt 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
Camilla Wikke orienterede om samarbejdet mellem Råd og Nævn.
I maj måned 2016 var der drøftelser omkring, hvordan samarbejdet kan styrkes.
Tanken er afholdelse af et årligt netværksmøde og at arbejde med synlighed løbende samt
løbende kontakt med råd og nævn.
Der er aftalt afholdelse af minikonference den 9.februar 2017. hvor råd og nævn, byråd og
ansatte inviteres.

Ældrerådet, Holbæk

Konferencen vil bl.a. være med Inspiration udefra samt workshops.
Camilla orienterede om, hvordan og hvorfor konferencen skal afholdes og hvad der kan
opleves som ændringer.
Oplægsholdere på dagen vil bl.a. komme fra Skanderborg og Viborg Kommune
Hvis Ældrerådet har ideer, så må det gerne komme frem nu, evt. via sparringsgruppen.
Jørgen Steen samt Steen-Kristian Eriksen vil være kontaktpersoner.
Erik Vester synes at, det er en god betragtning at tænke på helheden, og synes at det er
vigtigt at koordinering foregår mellem råd og nævn, hvorved de bedste input fremkommer.
Vigtigt at være opmærksom på lokalfora i forhold til samarbejdet på tværs.

8. Evaluering af Dialogmødet med udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg mandag
den 24. oktober 2016.
Den 24. oktober 2016 blev afholdt dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele livet – sundhed og
omsorg”.
På dialogmødet blev følgende emner drøftet 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:
En ny vedtægt og samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Byrådet i Holbæk
Kommune, herunder gennemførelse af et fremmødevalg
Det indstilles, at
Ældrerådet evaluerer det gennemførte dialogmøde og drøfter hvorledes Ældrerådet følger
op på dialogmødet.
Evaluering af dialogmødet.
Ældrerådet ønsker en mere aktiv deltagelse fra udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og
Omsorg”. Det kan virke som om forberedelsen er for mangelfuld.
Ældrerådet har tidligere gjort ASU opmærksom på, at de gerne vil høre mere om udvalgets
forventninger til Ældrerådet.
Det ønskes, at ASU sætter dagsordenen på næste dialogmøde.
9. Konsekvenserne af det indgåede budget for 2017 samt Budget 2016 og 2017.

Ældrerådet, Holbæk

Der er den 05.10.2016 blevet vedtaget et budget for 2017 og overslagsårene samt truffet
beslutninger om overførsel fra budget 2016 til 2017.
Samlet medfører det vedtagne budget en række konsekvenser og krav til handlinger på
ældreområdet i Holbæk Kommune.
Blandt andet skal der foretages en række tilpasninger af berørte kvalitetsstandarder som
følge af budgetaftalen, men også, at der skal fastlægges en løbende opfølgning af økonomi
og aktiviteter på ældreområdet
Det indstilles, at
Ældrerådet orienterer sig i konsekvenserne af budgetaftalen 2017 og drøfter det videre
forløb, herunder, hvorledes Ældrerådet følger op på de trufne beslutninger.
Steen-Kristian Eriksen orienterede om de henvendelser, han har modtaget i forhold til undren
over og utryghed omkring budgettet.
Ældrerådet har modtaget det materiale, der er indgået forlig omkring.
Der er store udfordringer i 2017, og der skal nu arbejdes på at sætte mange tiltag i gang for at
gøre ting anderledes og endnu mere effektivt.
Der skal fx benchmarkes med andre sammenlignelige kommuner bl.a. Næstved der
umiddelbart gør ting billigere.
Karen Schur orienterede om, at det blandt andet i budgetaftalen ikke vil ske en fremskrivning
af priser. Det er en udfordring på 13,6 mio. I Aktiv hele livet er det desværre på områder, hvor
priserne ikke kan fastholdes uden prisfremskrivning og hvor køb er nødvendige.
Budgetreduktionen har bevirket nedlæggelse af 120 stillinger i Aktiv hele livet, fordelt over
hele området.
Kvalitetsstandarderne er vigtige i denne forbindelse, da de nu skal tilrettes.

10. Dialog med borgmester Søren Kjærsgaard og formanden for udvalget ”Aktiv hele livet –
sundhed og omsorg” Pernille Kruse.
Borgmester og Udvalgsformand har givet tilsagn om at mødes med Ældrerådet den
08.12.2016 kl. 10.00 – 13.00.
Mødet finder sted på Elværket, Lille sal, Gasværksvej 9, 4300.

Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter emner til mødet med borgmester og udvalgsformand og fastlægger
uddelegering af emner til mødet.
Der var undren over placering af møde samt tidspunkt.
Dette undersøges.
Afhængigt af hvad der er aftalt med borgmesteren, var forslaget, at Ældrerådsmødet flyttes
fra den 7.december til den 8.december i forlængelse af mødet med borgmesteren.

Ældrerådet, Holbæk

Ældrerådet har et ønske om, ligesom sidste år, at det er borgmesteren der orienterer om hans
synspunkter om ældreområdet.

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.
Der fremsendes forslag til ny vedtægt og eksisterende forretningsorden.
Der har den 29.09.2016 været afholdt møde omkring vedtægt og samarbejdsaftale med
deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet og Christina Hvalsø Hansen.
På dialogmødet med udvalget ”Aktiv hele livet – sundhed og omsorg” blev emnet berørt,
og det blev tilkendegivet, at udvalget ”Aktiv hele livet – sundhed og omsorg” var indstillet
på, at det kommende Ældrerådsvalg gennemføres som et fremmødevalg.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter det fremsendte forslag til ny vedtægt for Ældrerådet i Holbæk
Kommune, og at
det nedsatte udvalg bemyndiges til at formulere endelig forslag til Vedtægt for Ældrerådet
i Holbæk kommune.
Vedtægtsforslaget, som den nedsatte gruppe har udarbejdet, har Erik Vester gennemskrevet.
Der var drøftelse omkring, hvem der kan udtale sig til pressen på vegne af Ældrerådet.
I vedtægterne er det nævnt, at udtalelser til pressen kun kan foretages af formanden eller
dennes stedfortræder. Det blev pointeret, at alle gerne må skrive læserbreve i eget navn.
Formulering blev indføjet i tidligere periode. Ny formulering udarbejdes.
Karen Schur vil gerne kigge vedtægtsforslagene igennem, og forelægges for udvalget ”Aktiv
Hele Livet – Sundhed og Omsorg” så snart de er klar til det.

12. Frikommuneforsøg omkring frivillighed og samskabelse.
Holbæk Kommune har søgt og fået godkendelse af at gennemføre et frikommuneforsøg
sammen med 5 andre kommuner omkring øget borgerinvolvering og samskabelse.
Målet er at arbejde med aktivt medborgerskab i forhold til den nære velfærd, større
ansvarsfølelse blandt borgerne for lokalområderne og en styrkelse af det lokale demokrati.
De regler, som Holbæk og de andre kommuner ønsker at blive friholdt for, er:
Udbetaling af offentlige støttemidler til fælles sociale formål til
grupper/enkeltpersoner, uden at dette vil få skattemæssige konsekvenser for
modtageren.
Ældrerådet, Holbæk

Ret til, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt og ulønnet uden
fradrag i ydelsen på offentlige institutioner
Mulighed for, at kommunen kan yde godtgørelse til kommunale frivillige, f.eks.
befordring, telefon mv.
Forsikring af frivillige.
På dialogmødet den 24.10.2017 med udvalget: ”Aktiv hele livet – sundhed og omsorg” blev
tilkendegivet ønske om, at der gennemføres et temaarrangement omkring
frikommuneforsøget, hvor bl. a. byråd, handicapråd, ældrerådet og andre inviteres.
Leder for strategi og udvikling, Thomas de Richelieu vil fortælle om Holbæk Kommunes
ansøgning og om det videre forløb.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienterer sig i det godkendte frikommuneforsøg, og drøfter tilrettelæggelsen
af en temadag om emnet.
Thomas de Richelieu orienterede om frikommuneforsøget og hvordan der tidligere har været
arbejdet med forskellige områder i andre kommuner.
Regeringen har i økonomiaftalen samarbejdet med KL om, at arbejde videre med de
erfaringer der var fremkommet tidligere.
Byrådet har vedtaget, at de ønskede at arbejde med øget borgerinddragelse – frivillig
strategi i Holbæk Kommune.
Frikommuneforsøg giver mulighed for at dispensere for lovgivningen og afprøve nye måder
at arbejde på. Men det må ikke være en metode at indarbejde besparelser på.
Ansøgningsfrist for konkrete forslag er 1.december, og der kan gå 6-8 måneder inden der
kommer svar fra staten.
6 kommuner indgår i samarbejdet fordelt over hele landet, lige fra Aarhus til Assens,
Nordfyn, Slagelse og Holbæk.
Vigtigt at pointere, at det frivillige arbejde SKAL forstås som frivilligt arbejde og ikke træde i
stedet for noget og derved erstatte funktioner, der i dag udfyldes af kommunens
medarbejdere.
Ledige borgere kan arbejde frivilligt i kommunale tilbud uden at blive trukket i ydelse og uden
at være medlem af en forening.
Ansøge igen i maj og november 2017.
Vigtigt med dialog med de forskellige organisationer, råd og nævn m.fl.
Ældrerådet udtrykker tilfredshed med gennemgangen.

Ældrerådet, Holbæk

Borgere på efterløn er ikke indtænkt, Thomas noterede dette og ville tage det med i
overvejelserne.
Hvornår kan der skelnes mellem arbejde og frivillighed. Her skal ses på principper for hvad er
frivillighed og hvad er fast arbejde.
Hvad er vigtigt for Ældrerådet og hvad er særlige opmærksomhedspunkter.
Forsikring af frivillige arbejdes der med i regeringen, men var også påtænkt i forsøget.




Temaaften mellem ASU og ældreråd
Noget omkring efterlønsområdet - frivillighed
Definition af frivillighed – retningslinjer.

Ældrerådet inddrages yderligere.
13. Eventuelt
Ældrerådets budget 2017 udsendes når det er klar.

Ældrerådet, Holbæk

