Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

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

Onsdag den 01.11.2017 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13

Der serveres en let frokost
Fraværende:
Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat
referatet er godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
Ældrerådet ønsker en opfølgning på ældrerådspuljen. Steen-Kristian giver en status efter
valgets afvikling som finder sted i november måned.
Orientering fra næstformand
Kirsten har deltaget på 75 års fødselsdag og til møde med administrationen omkring
værdighedsmilliarden.
Orientering fra kasserer
Diætsedler for sidste kvartal skal afleveres til Erik senest d. 19. december
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5. Orientering fra administrationen
I budgetaftalen har man godkendt, at der skal nedsættes et udsatteråd hvor målgruppen vil
være prostituerede, hjemløse og misbruger. Udsatterådet vil hører under kerneområdet Alle
kan bidrage, da de vil have størstedelen af målgruppen. Der vil på Aktiv Hele Livet- Sundhed
og Omsorgs udvalgsmødet i november måned komme en sag på omkring udsatterådet.
6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet.
Jean har modtaget en henvendelse fra Helle Fobian vedrørende indkøb af en pavillon som de
tidligere har fået bevilget. Plejecentret Elmelunden har undersøgt priserne og har vurderet at
det er for dyrt. De vil derfor gerne spørge ældrerådet, om de i stedet for må bruge pengene
på indkøb af markiser. Ældrerådet aftaler, at Jean vender tilbage til Helle Fobian med svar.
Jean har deltaget på integrationsmøde d. 31. oktober 2017, hvor de bl.a. fik besøg af Røde
Kors som fortalte om deres arbejde og hvilke udfordringer de møder – specielt når man
snakker om borgere i egen bolig.
På mødet blev der også drøftet transportkørsel – de ældre med det offentlig og udfordring
med at købe billetter. Kontingent betaling hvis de ønsker at gå eller deltage i forskellige
aktiviteter. Man nævnte samtidig at man vil åbne et cykelværksted.
7. Evaluering af Dialogmøde med udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg den
23.10.2017.
Den 23.10.2017 blev afholdes dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele Livet –sundhed og
Omsorg. Mødet var en drøftelse af de sidste 4 års ældrerådsarbejde, der tog
udgangspunkt i en udarbejdet rapport om Ældrerådets arbejde i Holbæk Kommune i
perioden fra 2014 til 2017.
Det indstilles at
Ældrerådet drøfter mødets forløb og indhold med henblik på erfaringsvideregivelse til det
nye ældreråd.
Ældrerådet evaluerer dialogmødet med Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg.
8. Revision af kvalitetsstandarder.
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 gennemgå væsentlige
opmærksomhedspunkter for nye kvalitetsstandarder –og kvalitetsstandarderne vil
umiddelbart herefter blive sendt til høring i Ældrerådet,. Det skal ske forinden den
politiske behandling, der vil foregå den 27. november 2017.

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 samt
beslutter, hvem der skal formulere høringssvar.
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Ældrerådet udarbejder høringssvar.
Den reviderede kvalitetsstandard sendes til ældrerådets medlemmer når den er færdig.
Eventuelle kommentar skal sendes til Steen-Kristian.
9. 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.
Materialet er udsendt til valgstyrer formændene til de forskellige valgsteder.
10. Dialog med visitationen.

På Ældrerådets møde den blev udtrykt ønske om en dialog om den gældende visitation på
ældreområdet. Leder af Visitationen Dudi Suadicani samt leder af myndighed Jette
Nørrekær Lund vil fremlægge og drøfte rammer og vilkår for Visitationen.
Dudi Suadicani vil indlede med en kort introduktion til visitationsarbejdet, hvorefter
Ældrerådet har mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog om Visitationen i Holbæk
Kommune på ældreområdet.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager information om Visitationen i Holbæk Kommune og herefter indgår i
dialog om Visitationen i Holbæk Kommune.
Strategiske leder Jette Nørrekær Lund for bevilling og hjælpemiddel samt leder for visitationen Dudi
Suadicani giver en kort introduktion til visitationsarbejdet i Holbæk Kommune.
En borger i kommunen modtager hjælp ud fra den politiske vedtaget kvalitetsstandard og de
lovmæssige krav der foreligger. Når en borger skal have hjælp bliver der foretaget en individuel
vurdering som foregår i dialog mellem visitator og sygehus samt borgeren.
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Vurdering af hjælpen foregår i borgeren eget hjem, hvor en visitator tager på hjemmebesøg. Her
bliver borgeren samtidig præsenteret for de ydelser og fritvalg som borgeren kan benytte sig af og
vælge imellem. Det er så her, at borgeren kan træffe et valg, som visitatoren arbejdere videre med og
herefter får de eventuelt private leverandør besked eller den kommunale hjemmepleje, som så aftaler
nærmere med borgeren. Når vurderingen er foretaget bliver der sendt en skriftlig afgørelse til
borgeren.
Administrationen har i den seneste tid modtaget sager vedrørende robotstøvsugere. Det er blevet
besluttet i kvalitetsstandarden at man som udgangspunkt ikke yder tilskud til en robotstøvsuger. Hvis
borgeren ønsker, at få støvsuget mere end det eller ønsker en robotstøvsuger skal borgeren selv købe.
På forespørgsel fra ældrerådet oplyser administration at der i alt i 2017 har været 5 klagesager som
omfatter hjælp efter §83.
11. Eventuelt

Ældrerådet ønsker, at det nye ældreråd i starten af 2018 indleder i en dialog med administrationen
om indvendig vedligeholdelse af bygninger som er kommunale, hvor brugerrådene lejer sig ind.
Dette er på baggrund af ansøgninger om indvendig vedligeholdelse til den aktive pulje og hvorvidt
udvalget skal bevillige ansøgningen, hvem skal stå for den indvendige vedligeholdelse? Her ønsker
man samtidig en dialog om hvorvidt og hvad brugerrådene kan søge om i forhold til §18 puljen og
den aktiv

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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