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

Tid:
Sted:

Onsdag den 14.11.2018 kl. 10.00 – 14.00
Stenhusbakken, Stenhusvej 21, mødelokale 75
4300 Holbæk

Der serveres en let frokost
Fraværende:
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet den 10.10.2018.
Referatet er godkendt med en bemærkning om, at Steen-Kristian indgår i arbejdsgruppen
vedr. boligstrategien og at ældrerådet afholder deres møder den anden onsdag i
måneden.
4. Orientering – Ældrerådet
a. Orientering fra formand
b. Orientering fra ældrerådets medlemmer
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
Der har været afholdt 75 års fødselsdag ude i de forskellige Brugerråd og arrangementet
forløb rigtig godt.
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Kasserer Aage Jelstrup gav en kort status om ældrerådets økonomi for resten af året.
Diæter og udlæg skal fremover udfylde på hver sin seddel.
Diæter gives f.eks. ved ældrerådsmøder, dialogmøder med udvalget og borgmesteren,
integrationsråd, madpanel og regionsrådsmøder. Ved konferencer gives der kun
befordring.
5. Orientering fra administrationen.
Chef Thomas de Richelieu har været på inspirationstur med udvalget for Ældre og
Sundhed. Her var de bl.a. ude og kigge på forskellige plejecentre og demensindsatser.
Vedr. etablering af et nyt plejecenter i Holbæk by, er man i gang med at få lavet en
analyse som man forventer vil stå færdig omkring foråret 2019.
I foråret 2019 forventer man også, at vide hvem der skal være bygherrer på projektet og
hvilken konstruktion plejecentret skal bygges efter.
På næste udvalgsmøde for Ældre og Sundhed vil der komme en sag på vedrørende
takststigning på madpriser.
Vedr. Sundhedsaftale og Sundhedsreform ved administrationen ikke hvornår der kommer
noget nyt.
6. Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Ahlefeldt-Laurvig, Liberal Alliance, har givet
tilsagn om at mødes med Ældrerådet og hilse på.
Samtidig har Ældrerådet udtrykt et ønske om, at Christian Ahlefeldt-Laurvig orienterer
om og redegør for sine synspunkter om den nuværende og fremtidige udvikling af
ældreområdet i Holbæk Kommune.
Det indstilles, at
Ældrerådet hilser på Christian Ahlefeldt-Laurvig og modtager
kommunalbestyrelsesmedlemmets orientering om sine synspunkter i forhold til den
nuværende og fremtidige udvikling af ældreområdet i Holbæk Kommune
Punktet udgår
7. 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 en tilretningsanvisning til
de gældende kvalitetsstandarder som følge af beslutninger i Kommunalbestyrelsen.
Materiale om kvalitetsstandarder og tilretningsanvisning vedhæftes.
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Ældrerådets høringssvar kan imidlertid også omfatte alle foreliggende
kvalitetsstandarder.
Der er udformet et forslag til høringssvar til den konkrete fremlagte kvalitetsstandard
af Elsebeth Ensted og Gitte Nikolaisen. Dette forslag fremlægges på Ældrerådsmødet.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter tilretning af kvalitetsstandarden og drøfter udarbejdelse af
høringssvar til den konkrete fremlagte kvalitetsstandard.
Ældrerådet drøfter og tilslutter sig høringssvaret. Høringssvaret vil blive sendt til
administrationen.
8. Drøftelse af anvendelse af puljemidler.
Ved godkendelse af budget 2018 og overslagsårene blev videreført en pulje på 550.000
kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed og arbejdet med ældre.
Efterfølgende er der i kommunalbestyrelsen blevet besluttet en overførsel af ikke
forbrugte midler fra 2017 på 421.000 kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed i
arbejdet med ældre.
På Ældrerådets møde den 18.09.2018 blev fastlagt kommissorium for anvendelse af
midler fra puljen til styrkelse af aktiviteter og samvær på Ældreområdet.
Samtidig blev vedtaget ansøgningsprocedure og fastlagt et formelt ansøgningsskema.
Der er siden sidste ældrerådsmøde den 10.10.2018 indkommet en række ansøgninger
om puljemidler, og der er varslet flere ansøgninger. Disse vil sammen med en oversigt
over bevilgede midler, ansøgninger og forbrug blive fremlagt senest på
Ældrerådsmødet.
Til mødet er inviteret Mette Frantzen, administrativ medarbejder til at medvirke i
processen omkring behandling af de fremsendte ansøgninger.
Det indstilles, at
Ældrerådet behandler de fremsendte ansøgninger til puljemidler.
Ældrerådet behandler de fremsendte ansøgninger til puljemidler, hvorefter de vil
modtage svar fra administrationen.
Ældrerådet beslutter, at man ikke vil give de 13 Brugerråd 10.000, men at man i stedet for
skal søge og udfylde en ansøgning på samme vis som nu, da man kan søge hver måned.
Ældrerådet beslutter at udforme et brev til alle Brugerråd hvor man giver en specifikation
på hvordan man kan søge puljemidler og hvad ansøgningen skal indeholde samt hvad
man skal gøre for at få udbetalt det bevilget beløb.
9. Evaluering af dialogmøde med udvalget Ældre og Sundhed onsdag den 29. oktober
2018 kl. 12.30 – 14.30.
Den 29. oktober 2018 kl. 12.30 – 14.30 blev afholdt dialogmøde med Ældre og
Sundhedsudvalget.
Det indstilles, at
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Ældrerådet drøfter forløb og indhold af det gennemførte dialogmøde.
Ældrerådet drøfter forløbet og indhold af de to gennemførte dialogmøder som der har
været afholdt med udvalget ”Ældre og Sundhed”. Ældrerådet oplever at det er godt og er
tilfreds med at udvalget er forberedt og de ser frem til de kommende dialogmøder.
10. Synliggørelse af Ældrerådet.
Der har gennem længere tid været en drøftelse om Ældrerådets synlighed i
offentligheden idet der er udtrykt et ønske om en større synliggørelse af Ældrerådet.
Endvidere skal Ældrerådet tage stilling til udformning af informationsmateriale om
Ældrerådet.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter etablering af en synlighedsstrategi for Ældrerådet og nedsætter en
gruppe blandt ældrerådets medlemmer til at fremlægge forslag herom.
Endvidere indstilles, at Ældrerådet tager stilling til udformning af et
informationsmateriale om Ældrerådet og dets arbejde.
Ældrerådet beslutter at man skal revidere den nuværende pjece samt udarbejdes der en
arbejdsgruppe som skal stå for synlighed af Ældrerådet.
Arbejdsgruppen består af: Johnny, Dorte og Helge
Arbejdsgruppen vil til december mødet komme med et oplæg/udkast til hvad
synliggørelse af ældrerådet kan indeholde.
11. Eventuelt.

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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