Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune
Tid:
Sted:

Onsdag den 07.12.2016 kl. 10.00 – 14.00
Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Der serveres en let frokost
Fraværende: Palle Kristensen, Jean Petersen, Axel Villumsen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat
Referat er godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandensmeddelelse udsendt.
Ældrerådsformand Steen-Kristian har modtaget henvendelse omkring fordelingen af § 18
midler. Administrationen kigger på sagen og vender tilbage.
Ældrerådet ønsker, at få en oversigt til næste møde over puljen som ligger i
værdighedsmilliarden ”Spis sammen”, hvor og hvem kan søge puljen.
Orientering fra Næstformand
Kirsten Ø. Thomasen orienterede om ”spis sammen” arrangement som har været afholdt d.
1. december i Tølløse. Arrangementet forløb rigtig godt.
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Kirsten har fået forespørgsel på, om der vil kunne blive afholdt flere arrangementer.
Administrationen vil undersøge sagen og vende tilbage.
Kirsten Ø. Thomasen orienterede om, at der vil blive afholdt en afskedsfest for de visiterede
borgere som skal flytte til Tysinge Have.
Orientering fra Kasserer
Danske Ældreråd afholder årsmøde i 2017 på Nyborg Strand. Ældrerådets medlemmer skal
give en tilbagemelding til Erik senest d. 8. december 2016.
5. Orientering fra administrationen
Thomas de Richelieu orienterede om, at organisationen er godt i gang med at implementere
NEXUS ude i drift enhederne. Efterfølgende skal man i gang med at implementere Fælles
sprog 3.
Sagen omkring Fjordstjernen har været på udvalgsmøde her i november og er sendt til videre
behandling i byrådet.
Administrationen vil i januar 2017 kigge på nogle af de serviceforringelse som besparelserne
der er forlagt i 2016 og frem vil have af betydning. Her vil man gå ind og kigge på de
nuværende kvalitetsstandarder og tilpasse dem. Man vil også kigge på overførte midler ude i
de forskellige kerneområder. Administrationen skal lave et udkast som skal på politisk
behandles på byrådsmøde til marts 2017. Her vil der blive truffet endelig beslutning om
hvilke overførelser der kan blive gennemført.
Thomas orienterede om, at Ældrerådet vil blive inddraget og have mulighed for, at afgive
hørringssvar ved BR
6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jørgen Steen orienterede om at der er 4 medlemmer fra Brugerrådet som har valgt at stoppe.
Der har været nogle udfordringer i 2016 med at få gennemført nogle af de aktiviteter der har
været planlagt.
7. Direktør Kenn Thomsen og Ældrechef Karen Schur fratræder deres stillinger.
Af en pressemeddelelse udsendt den 21.11.2016 fremgår det, at Direktør Kenn Thomsen
og Ældrechef Karen Schur fratræder deres stillinger den 25.november. Det betyder, at
Ældrerådet står i en ny situation, da Ældrerådet ikke administrativt eller politisk er blevet
orienteret om, hvem og hvorledes relationen til administrationen skal være fremadrettet.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter den opståede situation og søger afklaring af, hvem der vil være vores
ledelsesmæssige kontakt fremover.
Ældrerådets kontakt vil fremover være konstituerende chef Thomas de Richelieu. Thomas skal
i den kommende tid arbejde med handleplaner som bl.a. indeholder en stram styring af
økonomien, sygefravær, organisationstilpasning.
8. Ny vedtægt for Ældrerådet og samarbejdsaftale med Byrådet i Holbæk Kommune.
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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 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 og godkender det udarbejdede forslag til ny vedtægt for Ældrerådet i
Holbæk Kommune, og at
Ældrerådet fremsender det godkendte forslag til Vedtægt for Ældrerådet i Holbæk
kommune til politisk behandling.
Ældrerådets medlemmer har ingen kommentar og foreslår at vedtægten videresendes til
administration for bemærkninger.
9. 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 – 11.00.
Mødet finder sted på Elværket, Lille sal, Gasværksvej 9, 4300 Holbæk.
Der er fremsendt ønsker om emner til drøftelse på mødet.
Det drejer sig bl.a. om følgene ældrepolitiske udfordringer og emner i Holbæk Kommune:
a.
Videreudbygning af Plejehotellet på Stenhusbakken / værdighedsmilliardens anvendelse,
inddragelse i planlægning af planlægning af Plejehotellet
b.
Husleje og vedligehold på Ældrecentret i Tuse
c.
Etablering af overdækket gangareal mellem Det nye Elmelunden og Det gamle Elmelunden
d.
Etablering af ældrevenlige boliger på Elmelunden og Rosenvænget /inddragelse i og
planlægning af ældrevenlige boliger
e.
Etablering af dagcenter på det gamle Elmelunden / inddragelse i og planlægning af
dagcenterfaciliteter
f.
Holbæk Sportsby /udvidelse af varmtvandsbassin og etablering af venterum
g.
Klippekortmodellen / ekstra hjælp efter den ældres eget ønske.
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Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter de foreslåede emner til mødet med borgmester og udvalgsformand og
fastlægger uddelegering af emner til mødet.
Ældrerådets medlemmer blev enige om ikke at uddelegere en tovholder til de ovenstående
punkter.
10. Det kommende Ældrerådsvalg 2017.
Der skal i 2017 afholdes Ældrerådsvalg enten som brevvalg eller som fremmødevalg – efter
aftale med Byrådet.
Forinden ældrerådsvalget vil der skulle foregå en proces med valgets tilrettelæggelse,
indhentning af kandidatemner, informationsaktiviteter etc
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter hvilke aktiviteter Ældrerådet skal gennemføre som forberedelse af det
kommende Ældrerådsvalg, og at
Ældrerådet uddelegerer opgaver i forlængelse af drøftelsen.
Der nedsættes en arbejdsgrupper bestående af: Jørgen, Kristen og Steen-Kristian fra
Ældrerådet samt Palle Kristensen fra administrationen.
Ældrerådet vil i starten af det nye år afholde møder med bl.a. Ældresagen, Brugerrådene og
andre relevante parter om tilrettelæggelse af processen for valg af tilforordnede på de
forskellige valgsteder.
11. Budget 2017 og overslagsårene – revision af Kvalitetsstandarder.
Ved budgetaftalen for 2017 blev besluttet gennemført en række reduktioner og
besparelser , der vil få betydning for kvalitetsstandardernes indhold.
Efter budgetvedtagelsen skal Byrådet godkende det kommende års kvalitetssstandarder
på ældre- og handicapområdet efter at Ældrerådet og Handicaprådet forinden er blevet
hørt.
Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i Holbæk
Kommunes ældrepolitik, og oplyser borgerne om, hvad borgerne har ret til, når de har
behov for hjælp.
På indeværende tidspunkt har Ældrerådet ikke modtaget udkast til konsekvensrettede
kvalitetsstandarder.
Det indstilles, at
Ældrerådet beslutter sig for at rette henvendelse til Holbæk Kommune med ønske om at få
konsekvensrettet kvalitetsstandarderne.
Administrationen er i gang med at tilpasse alle kvalitetsstandarder indenfor området. I det
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nye år vil man kigge på hvilke betydninger det vil have for serviceniveauet og hvilke
serviceforringelser.
12. Anvendelse af Værdighedsmilliarden omkring ”mad og ernæring”.
Ved godkendelse af Værdighedsgarantien blev det besluttet at gennemføre forskellige
tiltag på en 5 områder, for at virkeliggøre en værdighedspolitik i Holbæk Kommune.
Det drejer sig om
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død.
For 2017 er det besluttet at videreføre indsatser på de 5 områder.
Med finanslovsaftalen for 2017 afsættes der frem til 2020 yderligere penge til at
understøtte en værdig ældrepleje.
Pengene skal bl. a. gå til at få bedre mad tættere på ældre medborgere samt til øget
selvbestemmelse for plejehjemsbeboere i form af klippekort til ekstra hjælp.
Finanslovsaftalen indebærer også, at der kan søges midler til etablering og renovering af
køkkenfaciliteter.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter udmøntningen af en lokal værdighedspolitik på området ”mad og
ernæring” , samt drøfter hvilke tiltag finansloven giver mulighed for at gennemføre.
I 2017 vil produktionskøkkenet ude i St. Merløse blive lukket ned og der vil ske en udbygning
af Stenhusbakken, som skal stå for madproduktionen fremover.
Ældrerådet kom bl.a. med ideer og forslag til mad og ernæring:
 Mulighed for at få transporteret de borgere ind som ønsker, at deltage i
spisefællesskaber, men ikke selv får gjort det.
 Mulighed for, at borgerne selv kan være med til at lave maden eller klargøre maden,
så duften er i huset.
13. Eventuelt
Med venlig hilsen

Steen-Kristian Eriksen
Formand

Evt. afbud til
Palle Kristensen tlf.: 72 36 45 88 på email: palkr@holb.dk

Ældrerådet, Holbæk

