Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

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

Onsdag den 03.05.2017 kl. 09.00– 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Der serveres en let frokost
Fraværende: Klaus Nikolaisen, Jean Petersen, Jens Aage Andersen
09.00 – 09.35
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat fra 01.03.2017
Referat er godkendt.
4. Evaluering af besøg på plejecentrene Elmelunden og Samsøvej.
Onsdag den 05.04.2017 fik Ældrerådet en orientering og rundvisning på Plejecentrene
Elmelunden og Samsøvej.
Ældrerådet har inviteret plejecenterlederne Helle Fobian Thomsen og Tine Gelting med til
evaluering af besøgene på plejecentrene.
Det indstilles, af

Ældrerådet, Holbæk

Ældrerådet evaluerer og drøfter besøgene på de to plejecentre.
Tine Gelting og Helle Fobian fortalte omkring den økonomiske udfordring som de står overfor
på nuværende tidspunkt samt eventuelle andre udfordringer og positive tiltag som sker ude
på plejecentrene.
På plejecentret Elmelunden er man påvirket af den manglende aktivitet som der foregår på
dagcentret. Personalet samt beboere glæder sig til dagcentret er færdigt og åbner.
Vedr. plejehjemsboliger på ældreområdet er administrationen i gang med at udarbejde en
analyse, da man på nuværende tidspunkt kan se, at man i fremtiden vil mangle boliger i
forhold til antal ældre.

09.35 – 11.55
5. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandens meddelelser er udsendt.
Orientering fra næstformand
Kirsten har været til indvielse på Tysingehave.
Orientering fra Kasserer
Ingen bemærkninger
6. Orientering fra administrationen
Chef Thomas de Richelieu præsenterede handleplanen for Aktiv Hele Livet. (plancher er
vedlagt referatet.)
BR2 har været på udvalgsmøde og er sendt til viderebehandling i byrådet.
I forhold til budget 2017 vil der på Aktiv Hele Livet blive gennemført en reduktion på ca. 15.
mio. kr., fordelt på følgende:
• • ca. 5 mio. kr. på ansættelse med omtanke
• • ca. 3,5 mio. kr. på mindre sygedagpengerefusioner
• • ca. 6,5 mio. kr. på mindre indkøb.
Når man kigger på budget 2018 vil nogle af de væsentlige udgiftsdrivere på ældreområdet
være:
• Stigende antal ældre
• Flere ældre udskrives med markant mere behov for hjælp
• Demens
• Ændringer medfinansiering
I forhold til medfinansiering vil gruppen af borgere mellem 0-2 år og borgere over 65 år blive
dyrere og borgere mellem 2-65 år vil blive billigere.
Pr. 1. maj 2017 er der sket en organisationsændring på Aktiv Hele livet.

Ældrerådet, Holbæk

Sygefraværet er på vej i den rigtige retning.
På Ældreområdet er der kommet en ny pakkestruktur. Administrationen er i gang med at
kigge på systemet og se hvordan det kan organiseres i organisationen.
7. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Ingen bemærkninger
8. Dialogmøde med Udvalget hele Livet – Sundhed og Omsorg
Efter sidste dialogmøde fremstod i Ældrerådet et ønske om at bytte roller i
dialogprocessen med Udvalget Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg.
Derfor har Ældrerådet fremsendt en opfordring om at modtage ønsker til drøftelse fra
Udvalget Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg.
Udvalget Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg fremsender følgende ønsker dialogmødets
dagsorden.
•

•
•
•
•

Budget 2018 – forslag og ideer, herunder:
o Forslag til andre boformer – forholdet mellem plejecenter, hjemmepleje og midlertidige
boliger, senior-bofællesskaber – Aage og Erik
o Brugen af dagcentre i den forbyggende indsats (fx dosering af piller, indkøb, sårbehandling,
etc.)
o Ældrerådets egne ideer
Transport til aktivitetscentre for svage ældre - Jørgen
Centerrådet og det aktive center på Stenhusbakken – status – Aage og Erik
Frivillighed – fritidsaktiviteter
Fremmødevalget – status på planlægning – Kirsten og Erik

Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter de fremsendte ønsker og fastlægger replik.
Punkterne blev fordelt på følgende måde:
•
•
•
•
•

Budget 2018
o Forslag til andre boformer m.m. – Aage og Erik
o Brugen af dagcentre
Transport til aktivitetscentre for svare ældre – Jørgen
Centerrådet og det aktive center på Stenhusbakken – Aage og Erik
Frivillighed – fritidsaktiviteter
Fremmødevalget – Kirsten og Erik

Steen-Kristian tager fat på Jean, Jens Aage og Klaus om de resterende punkter.
9. Det kommende Ældrerådsvalg 2017.
Der skal i 2017 afholdes Ældrerådsvalg enten som brevvalg eller som fremmødevalg – efter
aftale med Byrådet.
Ældrerådet, Holbæk

Byrådet har den besluttet at godkende vedtægtsforslaget til en samarbejdsaftale med
Ældrerådet. Ældrerådsvalget skal herefter foregå ved fremmødevalg.
Forinden ældrerådsvalget vil der skulle foregå en proces med valgets tilrettelæggelse,
indhentning af kandidatemner, informationsaktiviteter etc
Der har den været gennemført et møde med chefkonsulent Palle Kristensen om
Ældrerådsvalget 2017.
Chefkonsulent Palle Kristensen vil redegøre for og fremlægge anbefalinger til den mest
optimale valgproces.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen fra chefkonsulent Palle Kristensen og drøfter hvilke
aktiviteter Ældrerådet skal gennemføre som forberedelse af det kommende Ældrerådsvalg
samt uddelegerer opgaver i forlængelse af drøftelsen.
Udsættes til d. 10. maj 2017.
12.00 – 13.00
10. Dialog med afdelingsnæstformand i FOA Sjælland, Gitte Damm, Holbæk
Ældrerådets formand har inviteret afdelingsnæstformand i for FOA Sjælland, Gitte Damm
til et dialogpunkt omkring ældrepolitikken generelt og specielt i Holbæk Kommune set fra
et lønmodtagersynspunkt.
FOA organiserer hovedparten af medarbejderne indenfor ældreområdet.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter ældrepolitikken generelt og specielt i Holbæk kommune med
afdelingsnæstformand i FOA Sjælland, Gitte Damm.
Ældrerådet havde følgende spørgsmål:
• Pakkeordningen
• Driften på Stenhusbakken
• Frivillighed, hvordan er personalets holdning
I forhold til pakkeordningen er forskellen i forhold til den gamle ordning, hvordan man vil
kunne styre ind rent økonomisk for, at kunne få det reelle billede af behovet for
medarbejdere i plejeorganisationen samt hvordan vil man kunne håndtere nødkald.
Gitte gør opmærksom på, at en del af medarbejderne er cyklende og at kørsel kan være
svært at beregne med i.
Gitte påpeger også hvordan visiterer man hvis en syg medarbejder ikke blive erstattet i
forhold til kørelisten i pakkemodellen. Hvordan sikre man at få penge for alle borgerne.
Hvordan skelner man mellem medarbejdere som er ansat på plejehotellet og plejehjemmet i
forhold til nominering.

Ældrerådet, Holbæk

I forhold til frivillighed er medarbejderne i organisationen imødekommende og vil gerne
imødegå frivilligt arbejde, der hvor det kan blive problematisk er hvis man begynder at bruge
frivillige til planlagte arbejdsopgaver eller visiteret opgaver.
Gitte foreslår eventuelle spørgsmål til udvalget:
• Hvad skal serviceniveauet være og i forhold til hvad?
• Arbejdsmiljøet i kommunen. (flow for afskedigelse, opsigelser og tiltrædelser)
• Plejehjemspladser i fremtiden (specielt inde for demensområdet.)
11. Eventuelt
Bevilling af midler fra 550.000 kr. puljen:
Forsikring af frivillige, der ikke er dækket af forsikringer fra anden
side.

Kr. 100.000

Pengene tilbageføres, hvis kommunen tegner en fælles forsikring
for frivillige.

Bevilling til ekstraordinære aktiviteter på de Aktive Centre.

Kr. 130.000

Bevillingen af beløbet på 10.000 kr. retter sig til brugerrådene ved
de aktive centre, og bevilges til ekstraordinære aktiviteter.
Pengene skal anvendes i år 2017 - og vil skulle tilbageføres, hvis de
ikke anvendes.

Ældrerådet vil tilse pengenes rette anvendelse ved aflægning af
brugerrådenes årsrapporter.

Ekstra midler til Samsøvej og Elmelunden.
Plejecentrene Samsøvej og Elmelunden kan disponere over 20.000
kr. efter egen vurdering.
De øvrige midler på 160.000 kr. skal anvendes til aktiviteter, der
fremmer hygge, gør plejecentrene attraktive, støtter frivillige
aktiviteter og fremmer det bedste indsatser på de to plejecentre.
Der nedsættes et udvalg på 7 personer til at forestå
implementering af aktiviteterne:
en repræsentant fra Ældrerådet
de to plejecenterledere for Samsøvej og Elmelunden,

Ældrerådet, Holbæk

Kr. 200.000

to repræsentanter fra personalet
ledelsen for plejecenterområdet samt
ansvarlig for frivilligaktiviteterne på dagcentrene.
Fra Ældrerådet deltager Jean Petersen.
Formanden for Udvalget Aktiv hele Livet, Sundhed og Omsorg
samt Ældrerådsformanden vil fungere som referencepersoner.

Hjertestartere til alle Aktive Centre, der ikke i forvejen er i
besiddelse af en. Formanden undersøger muligheden for tilskud fra
Trygfonden.
Såfremt Trygfonden bevilger hjertestartere, vil pengene skulle
tilbageføres.
Det vurderes at udgiften til en hjertestarter med udendørspakke
udgør 15.000, hvortil kommer vedligehold af hjertestarteren.

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, chef for Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg
tlf: 72366444 eller på e-mail: tdpr@holb.dk

Ældrerådet, Holbæk

Kr. 130.000

