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

Onsdag den 11.04.2018 kl. 10.00 – 14.00
Elisabethcentret lokale 1 D,
Carl Reffsvej 2, Holbæk

Der serveres en let frokost
Fraværende: Elsebeth Ensted
Dagsorden:
1. Velkomst
Klaus Nikolaisen gav en kort præsentation af Brugerrådets arbejde på Elisabethcentret.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat
Referat er godkendt med få bemærkninger til protokollering.
4. Orientering – Ældrerådet
a. Orientering fra formand
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
b. Orientering fra ældrerådets medlemmer
Gitte har været til møde med Brugerrådet Mårsøcentret, som ønsker, at vide hvornår de får
svar på deres ansøgning om puljemidler.
Aage fortæller at der har været afholdt påskefrokost på Lersøcentret og der har været 91
deltagere til arrangementet.
Jørgen fortæller at der har været afholdt 100 års fødselsdag ude på Tuse.
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Axel fortæller at der også har været afholdt påskefrokost på Byparken i Svinninge, hvor de
efterfølgende er i gang med at arrangerer et nyt arrangement ”spis sammen”.
Johnny opfordre alle ældrerådets medlemmer til at deltage på temamøde den 14. maj 2018
som vil foregå på Holbæk Sygehus.
Dorte har været til Brugerrådsmøde i Tølløse, hvor Brugerrådet efterspurgte information
omkring puljemidlerne.
5. Orientering fra administrationen
Beslutning om udmøntning af pulje til bedre bemanding på ældrerådet har været på
udvalgsmøde i marts måned og det blev politisk besluttet, at puljemidlerne skal gå til:
•
•
•
•

Ekstra bevilling til plejecentre (kommunale og private) og friplejeboliger, med fokus
på lokale løsninger til at håndtere demente borgere
Ekstra nattevagt i hjemmeplejen
Ekstra hænder til udredning og dokumentation i hjemmeplejen
Afskaffelse af krav om robotstøvsugning

Administrationen er i samarbejde med de faglige organisationer i gang med at forberede
nødberedskab i forhold til strejke og lockout.
Socialudvalget har ønsket, at sagen vedr. frister for sagsbehandlingstider sendes i høring i
Handicaprådet. Der er ikke ændringer på frister på ældreområdet, hvorfor der ikke
umiddelbart er planlagt høring af Ældreråd. Ældrerådet gav tilsagn om, at en høring ikke er
nødvendig.
Budgetrevision 2 er undervejs. Overordnet ses budgettet at være i balance, og der forventes
et mindreforbrug på statslige puljer ældreområdet.
6. Udpegning af suppleanter til Integrationsrådet og Regionsældrerådet.
Ældrerådet er repræsenteret i Integrationsrådet og Regionsældrerådet, hvor Gitte
Nikolaisen og Steen-Kristian Eriksen er udpeget som medlemmer. Der skal vælges
suppleanter til de 2 pladser.
Det indstilles, at
Ældrerådet udpeger suppleanter til
Integrationsrådet og Regionsældrerådet.
Jørgen Steen tiltræder som suppleant for integrationsrådet og Johnny tiltræder som
suppleant for regionsældrerådet.
7. Dialogmøde med udvalget Ældre og Sundhed mandag den 28. Maj 2018 kl. 12.00 – 15.00
Den 28 maj 2018 kl. 12.00 – 15.00 skal afholdes dialogmøde med udvalget Ældre og
Sundhed.
På mødet den 07.03.2018 tilkendegav Ældrerådets medlemmer interesse i bl. a. at drøfte
følgende:
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1. Hvilke holdninger har Udvalget til:
Budget 2019 og overslagsårene – herunder udmøntning af budget 2019 og
overslagsårene på ældre og sundhedsområdet.
Ældrerådet ønsker at Udvalget Ældre og Sundhed tilkendegiver sine holdninger til
effektiviseringsmuligheder eller besparelsestiltag ved implementering af budget 2019,
men også hvorledes Udvalget Ældre og Sundhed har ønske om at ældre og
sundhedsområdet skal udvikles sig.
Replikanter: Johnny og Steen-Kristian
2. Hvilke holdninger har Udvalget til:
Et nyt plejecenter i Holbæk Kommune samt etablering af ældreegnede seniorboliger i
Holbæk Kommune.
Ældrerådet ønsker at Udvalget Ældre og Sundhed tilkendegiver sine holdninger til
etablering og placering af et nyt plejecenter i Holbæk Kommune samt tilvejebringelse
af flere ældreegnede seniorboliger. Samtidig ønsker Ældrerådet en tilkendegivelse af
de foretrukne finansierings- og organisationsformer for etablering af et plejecenter og
ældreegnede boliger, men også Udvalgets holdninger til udformning af en ny
boligstrategi.
Replikant: Aage
3. Hvilke holdninger har Udvalget til:
Værdighedsmilliarden mål og intentioner og anvendelse af de tilstillede beløb i 2018 og
de følgende år.
Ældrerådet ønsker at Udvalget Ældre og Sundhed tilkendegiver sine holdninger til
værdighedsgarantien generelt og specifikt omkring det nye punkt omkring pårørende.
Samtidig ønsker Ældrerådet en tilkendegivelse af, om værdighedsgarantien skal
udbredes til andre områder på ældre og sundhedsområdet.
Replikant: Axel
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter de ønskede emner til dialogmødet og fastlægger endelig uddelegering
af emner til dialogmødet blandt ældrerådets medlemmer.
Emnerne er godkendt i ældrerådet og fremsendes til udvalget for Ældre og Sundhed.
8. Invitation til dialogmøde den 18.04.2018 om brugerrådenes formelle fremtidige grundlag
og stilling ved Holbæk Kommunes Aktivcentre.
Ældrerådet har modtaget en invitation til at deltage i et dialogmøde om brugerrådenes
formelle fremtidige grundlag og stilling ved Holbæk Kommunes Aktivcentre.
Af invitationen fremgår, at der skal drøftes to løsningsmodeller for frivilligt arbejde i
forbindelse med brugerrådene.
Det drejer sig om
1. En juridisk model, hvor brugerrådene ligger under kommunens CVR nummer – uden at
være en selvstændig juridisk enhed og hvor brugerrådenes vedtægter er fælles og
udformet af kommunen,
Samt
2. En juridisk model, hvor brugerrådene er frivilligforeninger med eget CVR nummer med
tilknyttet nem-konto, og hvor brugerrådene udformer egen vedtægt.
Det indstilles, at
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Ældrerådet drøfter den fremsendte invitation og dialoggrundlaget.
Punktet drøftet i Ældrerådet.
9. Drøftelse af anvendelse af puljemidler.
På mødet den 07.02.2018 blev behandlet et referat fra et møde i formandsskabet den
26.01.2018, herunder at der foreligger en pulje på 550.000 kr. til styrkelse af brugerråd og
frivillighed og arbejdet med ældre, idet 50.000 kr. er disponeret til betaling af Kodaafgifter.
Endvidere foreligger der en pulje på 200.000 kr. til brugerrådenes arbejde efter ansøgning.
Efter drøftelse i Ældrerådet blev besluttet, at Jørgen Steen og Helge Olsen indtræder i et
udvalg til fordeling midler fra puljen på 200.000 kr.
Midlerne skal primært anvendes til anskaffelse af materielle ting til styrkelse af brugerråd
og arbejdet med ældre.
Fordeling af midler fra denne pulje forelægges Ældrerådet til orientering.
Samtidig udgør Helge Olsen og Jørgen Steen et udvalg, der forestår indhentning og
bearbejdelse af forslag til anvendelse af bevilling på 500.000 kr. (550.000 kr.) til styrkelse
af aktiviteter og samvær på Ældreområdet.
De indkomne forslag og prioritering af 500.000 kr. puljen forelægges Ældrerådet til
vurdering og afgørelse.
Der har været afholdt møde om fordeling af puljemidler fra 200.000 kroners puljen.
Fordelingen forelægges Ældrerådet til orientering.
Fordeling af midler fra 550.000 kroners puljen afventer beslutning i kommunalbestyrelsen
omkring overførsel af ikke forbrugte midler fra 2017.
Det indstilles, at
Ældrerådet tager orientering til efterretning og drøfter anvendelse af midler fra puljen på
550.000 kr. til styrkelse af aktiviteter og samvær på ældreområdet.
Ældrerådets formand indkalder til ekstraordinært ældrerådsmøde, hvor man vil drøfte og
tilrettelægge processen for puljemidlerne på 550.000 kr.
Ældrerådets medlemmer har inden mødet været i dialog med Brugerrådene, hvor de her har
mulighed for, at komme med ideer til hvad puljemidlerne eventuelt kan bruges til.
Ældrerådets formand tager kontakt til administrationen i forhold til inddragelse i den
udstrækning de kan.
Jørgen Steen udtræder af udvalget for fordeling af midler fra puljen på 200.000 og Dorte
indtræder i stedet for. Første møde vedr. uddeling er d. 18. april 2018.
10. Sundhed og forebyggelse – specielt i relation til den kommende sundhedsaftale.
Der skal vedtages en ny sundhedsaftale for de kommende fire år, som en opfølgning og
tilretning af den gældende sundhedsaftale for 2014 – 2017.
Ældrerådene i region Sjælland og Regionsældrerådet skal udtale sig om forslaget til den
kommende sundhedsaftale.
På mødet vil Elsebeth Ensted og Johnny Petersen fremlægge tanker og ideer til sundhed og
forebyggelse indenfor ældreområdet generelt – men også skitsere rammerne til et udkast
til et høringssvar for den nye sundhedsaftale.
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Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen om en mulig Sundheds og forebyggelsespolitik for
Ældrerådet og drøfter forslag til afgivelse af høringssvar.
Elsebeth og Johnny udarbejder en skrivelse over de tanker og ideer til sundhed og
forebyggelse indenfor ældreområdet, hvorefter den vil blive sendt til ældrerådets
medlemmer.
11. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Formand

Evt. afbud til
Palle Kristensen tlf.: 72 36 45 88 på email: palkr@holb.dk
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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