Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

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

Onsdag den 06.12.2017 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
Referat er godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandens meddelelser er udsendt pr. mail.
Orientering fra næstformand
Ingen bemærkninger
Orientering fra kasserer
Husk at afleverer diætsedler til Erik senest d. 19. december.
5. Orientering fra administrationen
Kvalitetsstandarden blev godkendt af udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” d. 27.
november 2017.
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Handicaprådet har haft spørgsmål til den vedtagne kvalitetsstandard. Spørgsmål og svar
vedlægges referatet.
Der er på økonomiudvalgets næste dagsorden et punkt vedrørende budget og
sekretærbetjening af de forskellige råd. Hovedindstillingen er at budget og betjening af
ældrerådet fortsætter uændret, men der er en alternativ indstilling om at budgettet skal
beskæres med 25.000.
Orientering om processen for ny styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen, der bl.a.
indbefatter en politisk adskillelse af ældre/sundhed og voksen-specialområdet.
6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet.
Hjemmeplejen på Lersøcentret er flyttet ind til Fauergården, hvilket betyder at centret
fremstå tomt – der er lignende oplevelser fra Mårsøcentret.
Rådet anbefaler, at det nye ældreråd tager en dialog med hjemmeplejen om den planlagte
køretid.
7. Evaluering af det afholdte Ældrerådsvalg 2017.
Den 21. november 2017 blev afholdt Ældrerådsvalg som et fremmødevalg.
Valget blev afholdt efter aftale med Byrådet.
Forinden Ældrerådsvalgets afholdelse opstilling er der foregået 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. Umiddelbart inden valgets afholdelse meldte en
af kandidaterne, at vedkommende ikke ønskede at modtage valg.
Den 29. November blev afholdt et møde i udvalget omkring Ældrerådsvalgets
tilrettelæggelse og afvikling for at evaluere forløbet og behandle indsigelser omkring
valget.
Chefkonsulent Christina Bech Hansen og Frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen
vil gennemgå valgets forløb og fremlægge indhentede erfaringer.
Det indstilles, at
Ældrerådet evaluerer Ældrerådsvalget og dets afholdelse, og indstiller hvorledes det
kommende Ældrerådsvalg vil kunne afvikles.
Chefkonsulent Christina Bech Hansen og Frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen gav
oplæg om evaluering af ældrerådsvalget, der efterfølgende blev drøftet. Evalueringen tages
op af et nye ældreråd, sådan at erfaringerne indgår i planlægningen af næste valg til
ældrerådet.
12. Eventuelt

Ældrerådet, Holbæk

Med venlig hilsen

Steen-Kristian Eriksen
Formand

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