referat fra Dialogmøde
med udvalgsformand Pernille Kruse og
borgmester Søren Kjærsgaard.

Borgmester og Udvalgsformand for Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg, har givet tilsagn om at
mødes med Ældrerådet den 08.12.2016.
Ældrerådet ser frem til en dialog med borgmester og udvalgsformand.
Der indkaldes derfor til dialogmøde med borgmester Søren Kjærsgaard og Udvalgsformand
Pernille Kruse.
Tid:
Sted:

Torsdag den 08.12.2016 kl. 10.00 – 11.00
Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 , 4300
Holbæk

Fraværende: Jean Petersen, Palle Kristensen
Dagsorden.
Ældrerådet har et ønske om, at borgmester og udvalgsformand:
1.

beretter om baggrunden for fratræden af den administrative ledelse på området
Aktiv hele livet – sundhed og omsorg.
Ældrerådet har på et tidligere møde fået en beretning omkring baggrunden for
fratrædelse af den administrative ledelse på området.

2.

giver en status på kommunens generelle situation og specielt på ældreområdet
Borgmester Søren Kjærsgaard giver en status på Sundhed og Ældre samt
handicapområdet
Plejecentrene Samsøvej og Elmelunden er etableret og der er skabt nogle gode
boliger, løbende har der været nogle til rettelser som der er taget hånd om. Det
kommende plejecenter i Tølløse er fortsat i gang med byggeriet. Alle parter er godt
involveret og man er i gang med at skabe en god glidende overgang for de borgere
som skal flytte fra det gamle plejecenter til det nye. Kommunen har løbende tæt
dialog med Danske Diakon hjem.
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Plejehotellet flyttede i januar fra Regstrup og ind til Holbæk by på Stenhusbakken.
I hjemmeplejen er der et stigende antal borgere der hurtigere bliver udskrevet fra
sygehusene, borgerne er mere komplekse en tidligere, hvilket giver en udfordring for
hjemmeplejen. Hjemmeplejen får bl.a. støtte fra akutteamet og demensspecialisterne
på området.
I 2016 har der været afholdt 75 års fødselsdag, tre arrangementer målrettet borgere i
Holbæk Kommune. Der har deltaget ca. 400 borgere samt ægtefæller fordelt på de tre
arrangementer.
Udvalgsformand Pernille Kruse orienterede om at der i starten af det nye år vil blive
lavet en evaluering som vil blive forlagt for udvalget. I den evaluering vil man også
spørge Ældrerådet.
Der har i det tidligere år været udfordringer med økonomien i Holbæk Kommune, bl.a.
skyldes det at der er flere arbejdsopgaver som kommunen tidligere har løst, der nu er
blevet regionale og statslige. Der er stor fokus på sundhedsvæsenet og
uddannelsessektoren.
Det forventes at der de kommende år stadig vil være fokus på den udgifts udvikling
der er stigende i kommunen.
3.

fremlægger synspunkter på den fremtidige udvikling af ældreområdet i Holbæk
Kommune i forlængelse af den indgåede budgetaftale for 2017 og overslagsårene
samt den indgåede finanslovsaftale.
Udvalget” Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg” vil fortsat have den tætte dialog
med administrationen.
Der vil fortsat være udfordringer på ældre og sundhedsområdet, bl.a. pga. for tidlig
udskrivning. Her vil man have behov for flere pladser på plejehotellet.
Der er udarbejdet kvalitetsstandarder, men administrationen er i gang med at
foretage en opdatering af kvalitetsstandarderne indenfor området jf. budget 17. Der
hvor det er nødvendigt med servicejusteringer skal kvalitetsstandarderne skal i
hørring samt behandles i udvalget og byrådet.

4.

fremlægger synspunkter og forventninger omkring en samarbejdsaftale mellem
Ældrerådet og Byrådet.
/udkast til samarbejdsaftale vedhæftet
Ældrerådet er i gang med at forny den tidligere vedtægt/samarbejdsaftale med
Byrådet.
Borgmester Søren Kjærsgaard forslår at Ældrerådet kigger på evt. en
samarbejdsmodel, bl.a. hvad vil ældrerådet opnå i samarbejdet, løfte ældrerådet til at
være noget der skal være der.
Borgmester Søren Kjærsgaard og udvalgsformand Pernille Kruse synes at Ældrerådet
og administrationen samt politikkerne skal fortsætte det gode samarbejder som der
hidtil har været.
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5.

redegør for Ældrerådets mulighed for at indgå i den kommunale information, dels i
Nyt fra Holbæk Kommune men også på hjemmeside og andre steder
Nyt fra Holbæk er en avis som udkommer 2 gange om året.
Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richelieu oplyser, at administrationen gerne vil
hjælpe og understøtte ældrerådet med at få emner i Nyt fra Holbæk Kommune inden
for de kriterier, der er for avisen.
Ældrerådet foreslår at emnet ”mad og måltider”, ”spisefællesskaber” eventuelt kan
komme i den kommende avis.

6.

indgår i en drøftelse af emner med relevans for ældreområdet:
a. Videreudbygning af Plejehotellet på Stenhusbakken
Der er etableret en sygeplejeklinik og på sigt vil man bruge Stenhusbakken til kun at
være plejehotel.
b. Husleje og Vedligehold på Ældrecentret i Tuse
Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richelieu undersøger sagen og vender tilbage.
c. Etablering af overdækket gangareal mellem Det nye Elmelunden og det gamle
Elmelunden
Etablering af overdækket gangareal mellem det gamle og nye Elmelunden er
undervejs og under udarbejdelse.
d. Etablering af et nyt dagcenter på Elmelunden
Udvalgsformand Pernille Kruse gør Ældrerådet opmærksom på, at etablering af et
nye dagcenter på Elmelunden ikke er et nyt dagcenter, men en udvidelse af det
eksisterende dagcenter på Elmelunden.
e. Holbæk Sportsby – udvidelse af varmtvandsbassin og etablering af venterum
Ældrerådet stiller spørgsmålstegn til varmvandsbassinets mål som der skal etableres
i forbindelse med den nye sportsby, hvorfor er det så småt?
Administrationen vil undersøge sagen og vende tilbage til Ældrerådet.
f. Etablering af nye ældrevenlige boliger på Rosenvænget og Elmelunden
Administrationen afventer skema fra leverandør før der kan se mere i sagen.
g. Mad og spisesituationer i forlængelse af Værdighedsmilliarden og den indgåede
finanslovsaftale.
Administrationen er i gang med at udarbejde materiale som skal fremlægges til
udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” i det nye år.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om og drøfter de ønskede emner på mødet med borgmester og
udvalgsformand
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7.

Eventuelt
Ældrerådets medlemmer giver en tilbagemelding om hvem og hvor mange dage de vil
deltage på årsmøde på Nyborg Strand i 2017.


Deltager med overnatning: Aage, Jørgen, Jens Aage, Kirsten, Axel, Steen-Kristian, Jean
og Erik.
 Deltager uden overnatning: Klaus

Med venlig hilsen

Steen-Kristian Eriksen
Formand

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