Referat til ÆLDRERÅDSMØDE
Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune

Tid:
Sted:

Onsdag den 16.05.2018 kl. 09.00 – 16.00
Elisabethcentret lokale 1 d,
Carl Reffsvej 2, Holbæk

Der serveres en let frokost
Fraværende: Axel Villumsen
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet den 11.04.2018
Referatet er godkendt
4. Godkendelse af referat fra det ekstraordinære Ældrerådsmøde den 07.05.2018
Referat er godkendt
5. Orientering – Ældrerådet
a. Orientering fra formand
b. Orientering fra ældrerådets medlemmer
Orienteringerne taget til efterretning

6. Orientering fra administrationen.
Thomas orienterede om budget 2019 og overslagsårene. Orientering er taget til
efterretning.
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7. Borgmester Christina Krzyosiak Hansen har givet tilsagn om at mødes med Ældrerådet
og hilse på.
Samtidig har Ældrerådet udtrykt et ønske om, at borgmesteren – i lighed med tidligere
møder med daværende borgmester Søren Kjærsgaard – orienterer om og redegør for
sine synspunkter om den nuværende og fremtidige udvikling af ældreområdet i Holbæk
Kommune.
Det indstilles, at
Ældrerådet hilser på Christina Krzyosiak Hansen og modtager borgmesterens
orientering om sine synspunkter i forhold til den nuværende og fremtidige udvikling af
ældreområdet i Holbæk Kommune.
Borgmester Christina Krzyosiak Hansen præsenterede sig selv og orienterede om sine
synspunkter i forhold til den nuværende og fremtidige udvikling af ældreområdet i
Holbæk kommune. Orientering er taget til efterretning.
8. Kvalitetsstandarder
Udvalget Ældre og Sundhed skal mindst 1 gang om året udarbejde kvalitetsstandarder
for personlig og praktisk hjælp m.v. samt for kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning. En kvalitetsstandard skal indeholde beskrivelsen af det
serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har fastsat for indsatsen.
Beskrivelserne af indhold, omfang og udførelsen af hjælpen skal være så præcise og
skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau for de
afsatte ressourcer, afgørelsen og leveringen af hjælpen.
Kvalitetsstandarden skal til høring i Ældrerådet.
Birgith Becher Andersen, Holbæk Kommune har udarbejdet tilretninger til de gældende
kvalitetsstandarder – specielt i forhold til robotstøvsugere, tilføjelser omkring
erstatningsansvar samt forebyggende hjemmebesøg.
Materiale om kvalitetsstandarder vedhæftes.
Ældrerådets høringssvar kan imidlertid omfatte alle foreliggende kvalitetsstandarder.
Ældrerådsmedlem Elsebeth Ensted vil på mødet berette om kvalitetsstandarder og
fremlægge et udkast til høringssvar.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen omkring kvalitetsstandarder og drøfter det
fremlagte forslag til høringssvar
Orienteringen blev taget til efterretning og det fremlagte høringssvar godkendt
enstemmigt.
9. Værdighedsgaranti nyt punkt omkring pårørende.
Ældrerådet skal inddrages i arbejdet med udformning af Værdighedsgarantien forinden
godkendelse i kommunalbestyrelsen og placering på Kommunens hjemmeside.
Værdighedsgarantien består i dag af 5 emneområder.
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
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3. Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
Der er stillet krav om, at de 5 punkter udvides med et nyt punkt omkring Pårørende.
På mødet vil Kirsten Becher, sundheds og frivilligkoordinator fremlægge tanker til
formulering af en værdighedspolitik på pårørendeområdet.
Samtidig skal der udpeges 3 repræsentanter til at prioritere og følge udmøntningen af
den samlede værdighedsgaranti.
Repræsentanterne vil være forpligtet til at forelægge prioriteringerne og
udmøntningsplan for Ældrerådet.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen og fastlægger en formulering af
pårørendepolitikken, samt udpeger tre repræsentanter til at prioritere og følge
udmøntningen af værdighedsgarantien.
Orienteringen blev taget til efterretning, med anbefaling, at den reviderede
værdighedsgaranti fremsendes til udvalget Ældre og Sundhed. Det blev besluttet at
nedsætte et udvalg bestående af Axel, Dorte og Elsebeth til at følge udmøntningen af
værdighedsgarantien.
10. Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen har givet tilsagn om at mødes med ældrerådet
for at hilse på og præsentere sig selv og sit arbejdsområde.
Det indstilles, at
Ældrerådet hilser på Ulrich Schmidt-Hansen og hører om koncerndirektørens
arbejdsområde.
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen præsenterede sig selv og sit arbejdsområde.
11. Budget 2019 og overslagsårene.
Det fremgår af den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2019 – 2022, at de stående
udvalg i løbet af foråret skal udarbejde deres andel af budgetforslag 2019 – 2022.
Udvalgene skal arbejde med politiske prioriteringer – effektiviseringer, omstillinger,
servicejusteringer, udgiftsdrivere og besparelsesstrategier inden for de rammer
kommunalbestyrelsen har besluttet.
For at opnå klarhed over budgetprocessen og indholdet i budgetmaterialet for 2019 vil
Chef for Aktiv Hele Livet Thomas de Richelieu redegør for budgetprocessen og
budgetmateriale omkring budget 2019 og overslagsårene.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager information om budget 2019 samt budgetprocessen.
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu orienterede om budget 2019 og
overslagsårene. Orienteringen taget til efterretning.
12. Evaluering af dialogmøde den 18.04.2018 og drøftelse af en ny organisering af
brugerrådene.
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Ældrerådet har som observatører deltaget i et dialogmøde om brugerrådenes formelle
fremtidige grundlag og stilling ved Holbæk Kommunes Aktivcentre.
På mødet blev fremlagt synspunkter omkring 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.
Efterfølgende har der været afholdt møde mellem brugerrådene på Elisabethcentret –
ligesom formanden er blevet præsenteret for administrationens tanker om en ny
organisering af brugerrådene.
Frivillighedskoordinator og Fællesskaber Christina Hvalsø Hansen vil redegøre for
administrationens tanker om en ny organisering af brugerrådene.
Der fremsendes vedlagt en udtalelse fra Brugerrådenes møde den 04.05.2018
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter dialogmødets forløb samt modtager og vurderer redegørelsen om
administrationens forslag til en ny organisering af brugerrådene.
Administrationens orientering blev taget til efterretning, idet Ældrerådet fremførte en
række opmærksomhedspunkter omkring indhold i en ny organisering af brugerrådene.
Ældrerådet anbefaler, at det overlades til brugerrådene at forhandle en løsningmulighed i
samarbejde med administrationen.
13. Beslutning om anvendelse af første del af puljemidler til anskaffelse af materielle ting
til brugerrådene.
Ældrerådet har udpeget Helge Olsen og Dorte Hendrich til et fordelingsudvalg omkring
en pulje på 200.000 kr. til anskaffelse af materielle ting i forbindelse med
brugerrådenes arbejde med frivillige.
Der har været afholdt møde – hvor udvalget i samarbejde med administrationen har
indstillet bevillinger på 100.000 kr. til en række materielle anskaffelser anskaffelser i
forbindelse med brugerrådenes arbejde med frivillige.
Det indstilles, at
Ældrerådet tiltræder beslutningen om fordeling af første del på 100.000 kr af midler fra
200.000 kroners puljen.
Den aftalte fordeling af puljemidler blev taget til efterretning og godkendt.

14. Drøftelse af anvendelse af puljemidler.
På det ekstraordinære ældrerådsmøde den 07.05.2018 blev det besluttet,
koncentreret at arbejde videre med puljen til styrkelse af aktiviteter og samvær på
ældreområdet.
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På baggrund af det ekstraordinære Ældrerådsmøde videreføres drøftelserne i
Ældrerådet.
Ældrerådet godkendte den fremlagte handleplan for Ældrerådets arbejde, idet
ældrerådsmedlemmerne samtidig blev forpligtet til at indhente ideer hos brugerrådene
omkring mulige aktiviteter.
Formanden blev endvidere pålagt at udforme et brev til brugerrådene om
problemstillingen.
Der blev på mødet fremlagt en række ideer til aktiviteter:
- Bespisning ved arrangementerne for de 75 årige
- Etablering af besøgsdage for demente og svage ældre på Andelslandsbyen
- Etablering af undervisning for personale til at håndtere ældre dementes besøg på
Andelslandsbyen
- Tilskud til særlige festlige aktiviteter i brugerrådene
- Arrangement af højskoledage flere steder i Holbæk Kommune
- Anskaffelse af højskolesangbøger til brugerrådene
- Generationsdage mellem unge og ældre
- Opfølgning på revalideringsaktiviteter, når disse ophører i kommunalt regi
- Madlavningskurser for specielt enlige mænd
- Fejring af FNs internationale Ældredag den 01.10.2018 med en hyldest til ældre, der
lokalt kæmper for menneskerettighederne.
- Kend din kommune – en rundvisning i Holbæk Kommune med besøg på og fremvisning
af eksempelvis: aktivcentre, Sportsbyen, plejecentre, særlige turiststeder etc.
- Aktiviteter for ældre borgere med anden etnisk baggrund
Anvendelse af puljemidlerne blev drøftet, idet det blev besluttet at tilskrive brugerrådene
om ideer til anvendelse af puljemidlerne.
15. Dialogmøde med Ældre og Sundhedsudvalget.
På det ekstraordinære Ældrerådsmøde den 07.05.2018 blev det besluttet at
Ældrerådets oplæg er udgangspunkt for mødet med Ældre og Sundhedsudvalget, og at
alle kan byde ind på rejste problemstillinger, men at replikanterne er ansvarlige for at
fremlægge Ældrerådets synspunkter.
I forhold til de rejste emner fra Ældre og Sundhedsudvalget er vurderingen, at udvalget
fremlægger og problematiserer sine ønsker til dialog, og at Ældrerådet herefter indgår i
en dialog om de forskellige problemstillinger.
Det indstilles, at
Ældrerådet eventuelt fremlægger synspunkter og holdninger til indhold i dialogmødets
dagsorden.
Punktet drøftet.
16. 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.
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Ældrerådene i region Sjælland og Regionsældrerådet skal udtale sig om forslaget til den
kommende sundhedsaftale.
På mødet den 11.04.2018 fremlagde 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.
Elsebeth Ensted og Johnny Petersen giver en redegørelse for status i processen og
fremlægger eventuelt forslag til struktur og indhold i høringssvar til sundhedsaftalen.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter den igangværende proces omkring sundhedsaftalen, og
tilkendegiver sine holdninger til indhold og struktur for et høringssvar.
Det blev besluttet at Johnny og Elsebeth fremlægger en grovskitse til procesplan for
afgivelse af høringssvar til næste ældrerådsmøde d. 20.06.2018.
17. 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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