Formandsmeddelelse nr. 11 - oktober 2016.

1. Formanden har deltaget i Danske Ældreråds temadag omkring Ældrerådsvalg den
12.10.2016 i Næstved. Chefkonsulent Palle Kristensen bidrog med et yderst kvalificeret
oplæg omkring sidst afholdte Ældrerådsvalg i Holbæk Kommune.
2. Formanden har deltaget i Regionsældrerådets forretningsudvalgs møde i Sorø den
13.10.206.
3. Formanden har deltaget i dialogmøde med Udvalget ”Aktiv hele livet – sundhed og
omsorg” den 24.10.2016.
Emnerne var:
Hvilke forventninger har Udvalget til:
Værdighedsmilliardens anvendelse i 2017 og de følgende år
Hvilke forventninger har Udvalget til:
Ældrerådets rolle i forbindelse med budgetlægninger
Hvilke forventninger har Udvalget til:
Udmøntningen af det vedtagne budget 2017 og overslagsårene
Hvilke forventninger har Udvalget til:
Samarbejdet mellem Ældrerådet og byrådet i relation til Ældrerådets vedtægt

4.
5.
6.
7.

Formanden har den 27.10.2016 deltaget i Danske Ældreråds bestyrelsesmøde i Middelfart.
Formanden har deltaget i brugerrådsmøde den 01.11.2016 på Elmelunden.
Formanden har deltaget i brugerrådsmøde den 02.11.2016 på Rosenvænget.
Formanden har deltaget i arrangement for personer, der fylder 75 år i 2016 i Holbæk
kommune. Første arrangement var på Kuben, Seminarieparken i Holbæk – med ca. 180
deltagere. Fra Ældrerådet deltog endvidere Kirsten Ø Thomassen, Erik Vester og Jens Aage
Andersen. Der afholdes nye fødselsdagsarrangementer den 11.11.2016 på Aktivitetshuset i
Tølløse samt den 18.11.2016 på Rosenvænget i Mørkøv.
Formanden har på baggrund af den sene orientering om arrangementet udarbejdet
vedhæftede materiale til udlevering, da det var formandens vurdering, at den tidligere
brochure om Ældrerådet og dets arbejde ikke kunne anvendes.
8. Formanden har den 08.11.2016 deltaget i møde på Holbæk sygehus med deltagelse af
patient og pårørendeforeninger omkring det tværsektorielle samarbejde.
9. Formanden har modtaget en del vrede henvendelser omkring opsigelser og tilpasninger i
forbindelse med budget 2017 efter effektuerede opsigelser den 03.11.2016.
10. Der er fremsendt meddelelse om, at Banedanmark renoverer elevatorer på stationerne i
Vipperød og Tølløse. Ældrerådet er anmodet om at medvirke ved en videreformidlinmg af
denne meddelelse.
11. Formanden er fra anden side blevet gjort bekendt med, at der på tre lokaliteter –
Rosenvænget, A-huset og Lersøcentret - afholdes fællesspisning med tilskud til maden den
1. December 2016. Ældrerådet ses ikke at være inddraget.

12. Formanden er fra anden side blevet gjort bekendt med, at der er afholdt møder omkring
dagcenterfaciliteter på Elmelunden. Ældrerådet ses ikke at være inddraget.
13. Formanden er fra anden side blevet gjort bekendt med, at der er afholdt møde omkring
nye ældreboligformer på Rosenvænget. Ældrerådet ses ikke at være inddraget.
14. Der er indkaldt til møde i Regionsældrerådet den 16.11.2016 i Sorø.
15. Formanden er inviteret til at deltage i konference i Dans Standard om kvalitet i
ældreplejen. Drøftelsen tager udgangspunkt i emnet ”sæt standarden for fremtidens
ældrepleje” og finder sted den 18.11.2016.
16. Danske Ældreråd har i forbindelse med den netop vedtagne satspulje i Sundheds- og
Ældreministeriet fået midler til en styrket indsats på det sundhedsfaglige område.
Midlerne er givet som en permanent bevilling fra 2017 og andrager 1 mio. kr.
Link til SUM: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2016/November/Nysatspuljeaftale-770-mio-kr-til-sundheds-og-aeldreomraadet.aspx
17. Regionsældrerådet er påbegyndt en undersøgelse af tilgængelighed i forbindelse med
praksissteder for praktiserende læger og Speciallæger i Holbæk kommune.
Undersøgelsen har sin baggrund i henvendelser om tilgængelighed til læge- og
speciallægepraksis.
Undersøgelsen følger oplysninger på Sundhed.dk, der angiver de lægepraksis, der som
ydernummer har overenskomst med Region Sjælland.
Læsevejledning vedhæftet.
Steen-Kristian Eriksen
08.11.2016

