Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

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

Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00– 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk

Der serveres en let frokost
Fraværende: Klaus Nikolaisen, Palle Kristensen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat fra 01.02.2017
Referat er godkendt.
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandensmeddelelse udsendt.
Der har været uddelingsrunde i § 18 puljen her i februar måned. Formanden ønsker, at vide
om puljen for § 18 midlerne og puljen vedr. Aktive Centre har de samme kriterier i forhold til
hvad der bliver bevilget til.
Erik oplyser, at det er to forskellige puljer og at der ikke bliver delt det samme ud.
På sidste ældrerådsmøde efterspurgte Aage Jelstrup om ledige pladser på plejecentrene.
Konstituerende chef Thomas de Richelieu oplyser, at der er ledige plejehjemsboliger, men at
det kommer an på hvor borgerne vil bo. Hvis borgeren ønsker at bo i Holbæk by, så er det på
nuværende ingen ledige plejehjemsboliger.
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Formanden har modtaget henvendelse vedr. reduktioner og besparelser på Ældreområdet i
Holbæk Kommune.
Ældrerådet drøfter den proces som allerede foreligger når punkter og forslag skal i hørring og
fremlægges for udvalget.
Den normale procedure er at administrationen udarbejder forslag, som sendes til udvalget.
Udvalget sender forslagene i hørring, herefter træffer udvalget beslutning og indstiller evt. til
byrådet. Processen står beskrevet i Ældrerådets vedtægter.
Ældrerådet ønsker at drøfte hvordan de tidligere kan blive inddraget når administrationen
skal arbejde med budgetrevisioner.
Orientering fra næstformand
Brugerrådet A-huset i Tølløse har afholdt årsmøde. Brugerrådet arbejder på, hvad der skal
ske med A-huset, når borgerne flytter til det nye plejecenter Tysingehave.
Den 25. februar var der åbent hus på Tysingehave, alt forløb godt og folk viste stor interesse
og tilfredshed for byggeriet og arrangementet.
Orientering fra kasserer
Erik Vester gør opmærksom på, at ældrerådets medlemmer skal have deres diætsedler
udfyldt og afleveret.
5. Orientering fra administrationen
Konstituerende chef Thomas de Richelieu fortæller at der er blevet ansat en ny
koncerndirektør for den borgernære velfærd. Han starter den 1. april 2017.
Budgetrevision 1 er i fuldt gang med at blive udarbejdet og skal præsenteres for udvalget på
deres møde i marts. Generelt ser det fornuftigt ud indenfor ældrerådet, under forudsætning
af, at byrådet beslutter de besparelser, som der er foreslået. Hvis de ikke besluttes, skal der
findes andre forslag. På socialområdet er der udfordringer.
Plejehotellet er presset på grund af pres fra sygehusene, der udskriver meget plejekrævende
borgere. Administrationen er i gang med at udarbejde en handleplan.
Administrationen er i gang med at planlægge de nye budgetprocesser, som skal stå klar når
byrådet skal på budget camp i august måned 2017.
Sygefraværet går fremad, dog er der fortsat udfordringer i hjemmeplejen.
Thomas de Richelieu forslår, at ældrerådet eventuelt kan afholde nogle af deres møder ude
på plejehjem/centrene m.m. i organisationen.
Administrationen vil fremsende en oversigt over ledige plejehjemspladser som der er på
nuværende tidspunkt i kommunen til ældrerådet.
Vedr. værdighedsmilliarden er der indsendt endeligt regnskab samt redegørelse for året 2016
til ministeriet. Man har politisk besluttet at overførte midler til 2017 skal anvendes til
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indretning/udvidelse af plejehotellet på Stenhusbakken, ansætte klinisk sygeplejersker i 2017
og kompetenceløft til medarbejderne. Administrationen anmoder om at få midler for 2016
overført til 2017.
Der er i finansloven afsat penge til en ny klippekortsordning.
6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jean Petersen orienterede om mentorordningen for flygtninge og indvandre. Jean deltager i
en arbejdsgruppe som planlægger at afholde en konference/kulturdag.
Axel Villumsen fortalte at der har været årsmøde i brugerrådet Byparken. Ved mødet blev der
efterspurgt om hvorfor Byparken ikke har en hjertestarter. Erik henviser brugerrådet til at
søge puljen for Aktive Centre.
Jørgen Steen fortalte, at der har været årsmøde i brugerrådet for Tuse, desværre er der ikke
nogle som har ønsket at blive genvalgt.
Erik Vester har været på Stenhusbakken, hvor der blev valgt et centerråd i stedet for
Brugerråd.
Aage Jelstrup fortalte at der har været årsmøde på Lersøcentret.
7. Orientering om Ny vedtægt for Ældrerådet.
Ældrerådet arbejder i dag efter et sæt vedtægter og en samarbejdsaftale, der er indgået
med Byrådet i Holbæk Kommune den 29. Oktober 2008.
Den gældende vedtægt er blevet revideret og det reviderede forslag er blevet forelagt
udvalget ”Aktiv hele Livet – sundhed og omsorg” samt fremlagt på dialogmødet med
Borgmester og formand for udvalget ”Aktiv hele livet – sundhed og omsorg”,
Endvidere er vedtægtsforslaget blevet afleveret til administrationen med henblik på
rettelse af faktuelle forhold.
Der gives en orientering om status i forbindelse med den fremsendte vedtægt.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter det videre forløb.
Ældrerådets vedtægt er færdig og sendt til politisk behandling i kommunen.
Administrationen vil iflg. Aftale med ældrerådet ændre underskriftsiden, så
kommunaldirektør bliver erstattet med borgmester.
Det vil sige, at vedtægten skal underskrives af borgmesteren og den administrerende
direktør.
8. Orientering om prisanalyse på plejeboliger.
Udvalget Aktiv hele livet – sundhed og omsorg har på sit møde den 20.02.2017 haft et
punkt på dagsordenen ”Orientering om prisanalyse på plejeboliger”.
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Da emnet endvidere har været drøftet i offentligheden og fortsat er underlagt
undersøgelser, vil konstitueret chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richellieu, orientere om
prisanalysen på plejeboliger.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter det videre forløb.
Konstituerende chef Thomas de Richelieu orienterede om prissammenligning for kommunale
og private plejecentre.
Administrationen har udarbejdet en beregning som viser service- og sundhedsudgifter på
plejecentre og friplejeboliger i 2017 pr. borger.
Beregningen viser, at Fjordstjernen er en del dyrere end et kommunalt plejecenter.
Administrationen er i dialog med Fjordstjernen i forhold til at komme over på ny aftale.
Når man laver en beregning er der også nogle forudsætninger som man skal tage højde for
bl.a. forskellige rammebetingelser, lovgivning, Plejetyngden, kontrakter og ordning.
Fjordstjernen har i øjeblikket 47 plejehjemsboliger som Holbæk Kommune kan råde over.
Thomas oplyser, at Fjordstjernen selv kan bestemme hvor mange pladser de vil tilbyde
Holbæk kommunen. Bestyrelsen kan også selv bestemme om de vil ændre i antallet af
pladser.
9. Orientering on beslutninger om serviceændringer som følge af budget 2017.
Udvalget Aktiv hele livet – sundhed og omsorg har på sit møde den 20.02.2017 haft et
punkt på dagsordenen om beslutninger om serviceændringer som følge af budget 2017.
Konstitueret chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richellieu, vil orientere om beslutninger
om serviceændringer som følge af budget 2017 og vil fremlægge beslutninger om
ændringer af kvalitetsstandarder som følge af beslutninger om serviceændringer som følge
af budget 2017.
Samtidig vil konstitueret chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richellieu orientere om
status på værdighedsmilliarden, klippekortordningen og pulje til bedre mad (køkkener).
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter det videre forløb.
Thomas de Richelieu oplyser, at den politiske proces er i gang og administrationen er ikke
blevet bedt om at komme med nogle forslag.
Beslutninger om serviceændringer som følge af budget 2017 skal på byrådsmøde i marts
måned 2017.
10. Orientering om Budget 2017 - puljer til frivillighed og brugerråd etc. Indenfor
Ældreområdet.
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Efter behandling af budget 2017 og overslagsårene – samt beslutninger truffet i de
foregående budgetår, foreligger der forskellige puljer:
1.

Pulje fra budgetforlig 2014 ”Projekt Ældrepolitik” – udmøntning og styrkelse af
brugerråd og frivillighed:
Ved budgetaftalen 2014 – 2017 blev besluttet, at styrke brugerråd og frivillighed
med 750.000 kr. Midlerne fordeles efter aftale med Ældrerådet.
Puljen blev foreslået omprioriteret til at dække udfordringen på Aktiv hele Livet:
For 2016 blev budgetført 700.000 kr. og i 2017 er budgetført 800.000 kr.

2.

Puljen ”støtte til brugerråd” understøtter brugerrådenes arbejde og fordeles til
brugerrådene efter en fordelingsnøgle. Der er i 2017 budgetført et beløb på
300.000 kr.
På mødet vil chefkonsulent Palle Kristensen orientere om de forskellige puljer og
redegøre for, hvordan og på hvilken måde de afsatte midler bliver aktiveret.

Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter det videre forløb.
Erik Vester oplyser, at der er åbnet op for brugerråd til at søge puljen ”Støtte til Aktive
Centre”, som er puljen på 200.000. Ansøgningsfristen er d. 1. april 2017.
De 550.000 kr. er en ny pulje som er afsat i budgettet for 2017. Der er nedsat et
fordelingsudvalg som består af en repræsentant fra administrationen og 2
ældrerådsmedlemmer. Fordelingsudvalget udarbejder et forslag til hvad puljen skal
indeholde og hvilke kriterier puljen skal udgøre.
Forslagene vil blive repræsenteret for ældrerådet.
11. Beslutning om gennemførelse af ældrepolitiske møder.
Der har blandt Ældrerådets medlemmer været udtrykt ønske om, at Ældrerådet
gennemførte en række ældrepolitiske møder af interesse for ældreråd, byråd, brugerråd,
og andre interesserede. På baggrund af dette har formanden udarbejdet emneforslag til to
møder
1. De svageste ældre taber kampen om hjælpen
samt
Velfærdsteknologi
2. Den svære død en del af værdighedsgarantien.
Det indstilles, at
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Ældrerådet tager beslutning om gennemførelse af de fremlagte møder, og drøfter det
videre forløb.
Ældrerådet beslutter at gennemfører møder om:



Den svageste ældre taber kampen om hjælp
Den svære død en del af værdighedsgarantien

Formanden vil arbejde videre med at finde lokale og mødedatoer.
12. Eventuelt

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Formand

Evt. afbud til
Palle Kristensen, chefkonsulent
tlf.: 72 36 45 88 på e-mail: palkr@holb.dk
eller
Thomas de Richellieu, konstitueret chef for Aktiv Hele Livet
tlf: 72366444 eller på e-mail: tdpr@holb.dk
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