Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

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

Onsdag den 04.10.2017 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Der serveres en let frokost
Fraværende: Afbud fra Klaus Nikolaisen og Jean Petersen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat
Referat er godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
Orientering fra næstformand
Der har været afholdt høstfest i A-huset i Tølløse, alt forløb efter planen og arrangementet
gik godt.
Orientering fra kasserer
Ingen bemærkninger
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5. Orientering fra administrationen
Vedr. fritvalg på madservice, så kører det fortsat planmæssigt. Pr. 1. november vil det danske
madhus sende pjecer med ud til borgerne, hvor de vil få oplyst, at der er en anden mulighed.
Administrationen modtager fortsat henvendelser fra borgerne omkring det ændrede
serviceniveau. Administrationen er i gang med at kigge på det forskellige serviceniveau som
der i øjeblikket er i hjemmeplejen. Der er nødt til at være beskrevet et entydigt serviceniveau.
Samtidig er man gået i gang med at kigge på administrationsgrundlaget.
Ældrerådet blev orienteret om, at Ankestyrelsen har tidligere udsendt en principafgørelse
vedr. robotstøvsugere, hvor det vurderes, at en robotstøvsuger kan betragtes som et
almindeligt forekommende forbrugsgode. Kvalitetsstandarderne er efterfølgende tilrettet
således, at der som udgangspunkt ikke bevilges støvsugning, men at der henvises til at
anskaffe en robotstøvsuger. Det er dog altid en konkret og individuel vurdering, der ligger til
grund for afgørelsen.
6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet.
Aage forslår at Ældrerådet holder en juleafslutning og at det eventuelt kan være ude på
Lersøcentret.
7. Budget 2018 og overslagsårene og konsekvens for kvalitetsstandarderne.
Den 01.09.2017 blev budgetmaterialet for budget 2018 og overslagsårene fremlagt.
Efterfølgende har Ældrerådet fremsendt sit høringssvar, der er indgået i den politiske
behandling af budget 2018 og overslagsårene.
Der er den 25.09.2017 indgået en aftale om budget 2018 – 2021.
Budgetaftalen indebærer, at der ikke vil blive foretaget reduktioner på Ældreområdet, som
indebærer, at Ældrerådet skal forholde sig til en række kvalitetsstandarder, og afgive
høringssvar om ændringerne i kvalitetsstandarderne.
I forbindelse med den indgåede aftale om budget 2018 foreligger bemærkninger om en
ændret anvendelse af Værdighedsmilliarden på specifikke punkter.
Dette afstedkommer ved beslutning herom, at der foretages en ændret indstilling til
anvendelsen af Værdighedsmilliarden. Dette skal ske inden 1. November 2017.
Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richellieu vil redegøre for de aftalte og foreslåede
ændringer i budget 2018 i forhold til det oprindeligt udarbejdede materiale fra
administrationen specielt med relation til Ældreområdet i Holbæk Kommune. Herunder vil
der også blive redegjort for anvendelsen af Værdighedsmilliarden.

Det indstilles, at
Ældrerådet modtager information om budget 2018 og overslagsårene
og drøfter om der skal afgives supplerende bemærkninger inden Byrådets endelige
godkendelse af budget for 2018 og overslagsårene.
Chef Thomas de Richelieu præsenterede budget 2018 for Aktiv Hele Livet. (plancher er
vedlagt referatet.)
8. Revision af kvalitetsstandarder.
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Det er gældende praksis, at Ældrerådet forholder sig til de eksisterende
kvalitetsstandarder inden udløb af indeværende valgperiode, således at de kan ajourføres,
hvis de ikke længere udviser et retvisende billede i forhold til politiske vedtagelser – eller
ændringer i lovgivning.
Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richellieu vil redegøre for hvilke kvalitetsstandarder,
der vurderes at skulle underlægges en revidering.
Der indstilles, at
Ældrerådet modtager en redegørelse om hvilke kvalitetsstandarder, der skønnes at skulle
revideres med henblik på en ajourføring,
og at Ældrerådet drøfter det videre forløb for arbejdet med kvalitetsstandarderne.
Administrationen er i gang med at kigge på kvalitetsstandarderne og det er planen at de skal
fremlægges for udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” på deres udvalgsmøde i
november måned.
Kvalitetsstandarderne skal på som punkt til næste ældrerådsmøde d. 1. november.
9. Dialogmøde med udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg den 23.10.2017.
Der skal den 23.10.2017 afholdes dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele Livet –sundhed og
Omsorg. Mødet afholdes mandag den 23.10.2017 kl. 12.00 – 15.00.
Ældrerådet skal udarbejde og indstille ønsker til drøftelse med Udvalget.
Det indstilles at
Ældrerådet beslutter sig for, hvilke emner og temaer Ældrerådet vil drøfte med Udvalget
Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg.
Forslag til punkter til dialogmødet fremsendes til Steen-Kristian senest d. 11. oktober.

10. Drøftelse af anvendelse af puljemidler.
Der foreligger en pulje på 550.000 kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed og arbejdet
med ældre.
Ældrerådet har tidligere besluttet at anvende midlerne til følgende aktiviteter.

Forsikring af frivillige (med mindre kommunen tegner fælles
forsikring for frivillige)
Bevilling til ekstraordinære aktiviteter på de Aktive Centre.
Ældrerådet definerer (ekstraordinære aktiviteter)
Ekstra midler til Samsøvej og Elmelunden kr. 20.000 er disponeret
Øvrige midler skal Ældrerådet ind over
Hjertestartere til alle Aktive Centre, der ikke i forvejen er i
besiddelse af en. (trygfonden skal søges – hvis disse bevilges skal
pengene retur)
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Kr. 100.000
Kr. 130.000
Kr. 200.000
Kr. 130.000

Efterfølgende har det vist sig ikke at være muligt at anvende midlerne omkring forsikring
af frivillige og hjertestartere til alle aktive centre, der ikke i forvejen er i besiddelse af en.
Der kan herved frigøres midler til nye aktiviteter ved en ændret beslutning om anvendelse
af puljemidlerne.
Formanden indstiller, at de ikke forbrugte midler anvendes til aktiviteter i forbindelse med
ældrerådsvalget, frivilligarrangementer samt ekstraordinære aktiviteter på de aktive
centre. Samtidig tilskrives brugerrådene ved de aktive centre om anvendelsen af de
tidligere bevilgede midler til ekstraordinære aktiviteter.

Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter anvendelsen af puljemidlerne til styrkelse af brugerråd og frivillighed
samt arbejdet med de ældre, samt beslutter sig for en ændret anvendelse af ikke forbrugte
midler.
Uforbrugte midler skal overføres til næste budgetår (2018), da ældrerådet oplever, at der er
ansøgninger til kommende aktiviteter i 2018.
11. Det kommende Ældrerådsvalg 2017.
Der skal den 21. November 2017 afholdes Ældrerådsvalg som et fremmødevalg.
Valget afholdes efter aftale med Byrådet.
Forinden opstilling af kandidater til Ældrerådsvalget er der pågået en proces med valgets
tilrettelæggelse, indhentning af kandidatemner, informationsaktiviteter etc
Ved fristen for kandidatanmeldelse den 25.09.2017 forelå der 21 kandidater, der har ytret
ønske om at stille op til Ældrerådsvalget. Blandt disse kandidater er der den 26.09.2017
foretaget en lodtrækning om placering på stemmesedlen.
Tilbage står, hvilke aktiviteter der skal foregå frem mod Ældrerådsvalget den 21. 11.2017.
Til hjælp ved gennemførelse af Ældrerådsvalget er udpeget Chefkonsulent Christiane
Bech Hansen og Frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter hvilke aktiviteter Ældrerådet skal gennemføre frem mod
Ældrerådsvalgets afholdelse og uddelegerer opgaver i forlængelse af drøftelsen.
Valgstyrerne for Ældrerådsvalget indkaldes til orienteringsmøde om hvad skal der ske på
valgstederne på valgdagen. Samtidig sender Steen-Kristian, ældrerådsformand brev ud til alle
valgstyrer med diverse praktiske informationer.
Ældrerådet har fundet valgstyrer til de forskellige valgsteder, nu skal de finde de tilordnede.
12. Eventuelt
Aage har udarbejdet en oversigt over boligsituationen for ældre i Holbæk Kommune hvad der
er på nuværende tidspunkt hvad ældrerådet eventuelt ønsker for fremtiden som skal bringes i
avisen. Thomas sender opgørelse til Aage over ventelisten.
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Vedr. værdighedsmilliarden ønsker ældrerådet stadig at indgå i et samarbejde med
administrationen. Repræsentanterne fra ældrerådet vil være Steen-Kristian og Jean.

Med venlig hilsen

Steen-Kristian Eriksen
Formand

Evt. afbud til
Mette Frantzen, Administrativ medarbejder
Tlf: 72365123 eller på e-mail: mefre@holb.dk
eller
Thomas de Richellieu, Chef for Aktiv Hele Livet
Tlf: 72366444 eller på e-mail: tdpr@holb.dk
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