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

Tid:
Sted:

Onsdag den 12.12.2018 kl. 10.00 – 14.00
Elisabethcentret, mødelokale 1 d,
4300 Holbæk

Det bemærkes, at mødet ikke afsluttes med en beskeden julefrokost, men at der som vanlig
serveres en let frokost. Det skyldes hensynet til at overholde det pålagte budget for ældrerådets
arbejde.
Fraværende: Elsebeth Ensted og Axel Villumsen
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet den 14.11.2018.
Referatet er godkendt uden bemærkninger
4. Borgmester Christina K. Hansen og udvalgsformand for Ældre og Sundhed Jeppe
Jakobsen har givet tilsagn om at mødes med Ældrerådet.
Ældrerådet har fremsendt følgende bemærkninger til dialogen:
.

”Ældrerådet ser frem til en god og konstruktiv dialog med borgmester og
udvalgsformand.
Ældrerådet har et ønske om, at borgmester og udvalgsformand:
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- giver en kort status på kommunens generelle situation og specielt på
ældreområdet
- fremlægger sine synspunkter på den nuværende og fremtidige udvikling
af ældreområdet i Holbæk Kommune, herunder udfordringer i forbindelse
med den demografiske udvikling, klippekortsordningen, pulje og
bloktilskud, rekruttering af personale til ældreområdet, det nære
sundhedsvæsen, boligstrategien, herunder etablering af ældreegnede
seniorboliger samt den trafikale betjening af borgerne i Holbæk Kommune.
- fremlægger sine synspunkter og forventninger til Ældrerådets arbejde og
tilkendegiver, hvor Ældrerådet kan bidrage som en aktiv medspiller i et
nært samarbejde med Ældre og Sundhedsudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Det indstilles, at
Ældrerådet gennemfører en dialog med borgmester og udvalgsformand for
Ældre og Sundhed.
Borgmester Christina K. Hansen oplever at der er et godt samarbejde mellem
ældrerådet, udvalget og administrationen. Ældrerådet er gode til at komme med
input eks. i form at høringssvar som er med til at understøtte politikkerne og
administrationen.
På mødet orienterede borgmesteren bl.a. om Holbæk Kommunes økonomi. Her
fortalte borgmesteren, at det går fremad og i forhold til de måltal som kommunen
har sat sig, så ligger kommunen fint. Der er bl.a. sket lidt på beskæftigelsesområdet.
Her er der kommet over 300 borgere i arbejde og over 100 i uddannelse.
I forhold til den kommende boligstrategi er der i den forbindelse blevet udarbejdet
en analyse, som vil blive præsenteret for ældrerådet i det nye år.
Aage orienterer om at, de på Lersøcentret har udarbejdet en pjece om ensomhed,
som hjemmehjælperen har med ud til borgerne, dog gør han opmærksom på, at
udfordringen først kan være når borgeren træder ind ad døren.
Ældrerådet spørger ind til hvorfor pengene fra klippekortordningen ikke er blevet
brugt? Administrationen oplyser, at da man tilbage i 2016 fik klippekortordningen,
takkede en del borgere nej til tilbuddet. Administrationen valgte at ansætte en
medarbejder specifik med det formål, at have fokus på området og i her kan man se,
at puljen bliver mindre fra år til år.
Ældrerådet ønsker, at man får mere fokus og gør mere for de 13 aktive centre i
Holbæk Kommune samt de frivillige ressourcer.
Ældrerådet ønsker også, at have en dialog med borgmesteren, udvalget og
administrationen om, hvad kan vi gøre ved rekruttering af personale til
ældreområdet.
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5. Orientering – Ældrerådet
a. Orientering fra formand
b. Orientering fra ældrerådets medlemmer
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
I forhold til punkt 17 tilslutter ældrerådet sig, at Steen-Kristian har mandat til at søge i
bestyrelsen for Dansk Ældreråd.
Der har rundt i de forskellige brugeråd været afholdt spisearrangementer, 75-års
fødselsdage og julefrokoster. Alle arrangementerne er forløbet godt og der har været
stor tilslutning fra borgerne i områderne.
Jørgen har modtaget henvendelser vedr. rengøring af hjemmehjælp. De borgere som
modtager en ½ time visiteret rengøringshjælp oplever, at når hjemmehjælperen
kommer ud i hjemmet påstår de, at de ikke må bruge de rengøringsartikler/redskaber
som er til rådighed. Dette gør, at medarbejderen har frikøbt sig en halv time. Jørgen
ønsker at vide hvordan det kan lade sig gøre? Administration tager det med tilbage og
undersøger sagen.
Dorte har modtaget en forespørgsel fra en borger vedr. betaling af transport.
Borgeren skulle med flextrafik rundt i Holbæk by og det kostede 96 kr. pr. vej, kan det
være rigtig? Administrationen vil undersøge sagen.
6. Orientering fra administrationen.
Chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu orienterer om budgettet for næste år.
Man skal i gang med at udarbejde en handleplan for mellemkommunal refusion.
Handleplanen forventes klar til januar 2019.
På sidste Ældre og Sundheds udvalgsmøde har der været en sag på om
omprioritering af takststigning på madservice. Udgiften vil stige til næste år, hvor at
ældrerådets puljemidler har finansieret 200.000 kr.
I forhold til de midlertidige og akutpladser ude på Stenhusbakken, så har læger og
sygehuset ikke anvisningsret til, at beslutte hvilke borgere der skal være på
pladserne, det er kommunen der laver en helhedsvurdering.
Finansaftalen er kommet på plads og i forhold til værdighedspolitikken er der indsat
et ekstra punkt som omhandler ensomhed.
Der har været gennemført en borgerpanelsundersøgelse om sundhed, som viser, at
der generelt er en tilfredshed og accept med, at kommunen arbejder for og har
indsatser rettet mod at fremme sundheden hos borgerne. Et af de emner som der
bliver talt meget om, er rygning.
7. Udpegning af repræsentant til Folkeoplysningsudvalget.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at tilbyde Ældrerådet en plads i
Folkeoplysningsudvalget.
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Det indstilles, at
Ældrerådet vælger en repræsentant til Folkeoplysningsudvalget.
Ældrerådet udpeger Johnny Pedersen til at være repræsentant til
Folkeoplysningsudvalget.
8. Udpegning af repræsentant til § 18 udvalget.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at tilbyde Ældrerådet en plads i § 18 udvalget.
Det indstilles, at
Ældrerådet vælger en repræsentant til § 18 udvalget.
Ældrerådet udpeger Helge Olsen til at være repræsentant til § udvalget.
9.

Drøftelse af anvendelse af puljemidler.
Ved godkendelse af budget 2018 og overslagsårene blev videreført en pulje på
750.000 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 14.11.2018 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. Samtidig skal Ældrerådet tage stilling til en anbefaling
af anvendelsen af eventuelt ikke forbrugte midler.
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 og drøfteren en
anbefaling af anvendelsen af eventuelt ikke forbrugte midler.
Ældrerådet tiltræder og behandler ansøgningerne.
Det besluttes på ældrerådsmødet, at eventuelle indkomne ansøgninger inden årets
udløb vil kunne træffes beslutning af formandskabet, for derefter at orientere
ældrerådet.

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.
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På mødet vil ældrerådsmedlemmerne Helge Olsen, Dorte Hendrich og Johnny
Petersen fremlægge arbejdet omkring udformning af en mulig synlighedsstrategi
for Ældrerådet.
Det indstilles, at
Ældrerådet modtager orienteringen om en mulig synlighedsstrategi for Ældrerådet
og drøfter en kommende synlighedsstrategi for Ældrerådet.
Arbejdsgruppen har afholdt deres første møde, hvor de bl.a. har haft besøg af Tove
Bonnichsen fra Nordvestnyt som kom med forslag til hvilke muligheder (eks.
læserbreve, annoncer og artikler om den gode historie, høringssvar) som ældrerådet
kunne gøre brug af. Arbejdsgruppen fremlægger deres ideer og drøftelser.
Ældrerådet bliver oftest forvekslet med Ældresagen – her skal Ældrerådet arbejde
mere med at synliggøre Ældrerådet.
Det vil være en god ide med en hjemmeside. Her skal ældrerådet dog være
opmærksom på at den opdateres og der løbende skal ligges indhold ind.
Arbejdsgruppen spørger ældrerådet om hvem der kunne være interesseret i at være
tovholder og hvor meget administrationen kan tilbyde af tid.
Pjece/folder om ældrerådet skal vi revidere den? Det arbejdes der videre med.
Borgermøder eventuelt lokalt ud i centrene/områderne, hvor man kunne præsentere
ældrerådets arbejde.
Social medier, herunder eksempelvis Facebook. Man kunne oprette en side som kunne
repræsentere ældrerådet, hvor man skal have en administrator tilknyttet
Arbejdsgruppen afholder et nyt møde, hvor de arbejder videre med de forskellige
muligheder og fremsender en opsamling til ældrerådets medlemmer. Arbejdsgruppen
giver samtidig et bud på hvordan ældrerådet kan arbejde videre med synlighed.
Punktet sættes på dagsorden til mødet i januar måned.
11. Vedrørende beslutning om anvendelse af midler fra Ældrerådets pulje.
Udvalget Ældre og Sundhed har på sit møde den 28.11.2018 behandlet en
ansøgning om 50.000 kr. til transport i forbindelse med projekt Stjernestunder.
Det ansøgte beløb blev søgt af Ældrerådets puljemidler til understøttelse af
aktivitet og samvær på alle 13 aktive centre for ældre.
Ældre og sundhedsudvalget tiltrådte bevillingen af de 50.000 kr. til transport, idet
Ældrerådet i sin behandling af ansøgningen ikke har kunnet tiltræde ansøgningen,
da Ældrerådet finder at en bevilling ligger udenfor Ældrerådets formelle
arbejdsgrundlag for tildeling af puljemidler.
Ved sin behandling af sagen har Ældre og Sundhedsudvalget endvidere ønsket ”en
drøftelse med ældrerådet vedrørende den fremadrettede anvendelse af puljen.”
Formandsskabet ønsker, at Ældrerådet klargør sine holdninger til Ældre og
Sundhedsudvalgets ønsker, og at Ældrerådet fastlægger sit samtalemandat.
Det indstilles, at
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Ældrerådet drøfter beslutningen om anvendelse af midler fra Ældrerådets pulje og
fastlægger sit samtalemandat.
Ældrerådet beslutter at deres samtalemandat er, at, Ældrerådet vælger at videreføre
fordeling af midler som hidtil – med brugerrådene som primært målgruppe.
12. Eventuelt.
Husk mødet i januar måned er på Lersøcentret i Vipperød.
Aage fremlægger en oversigt over ældrerådets økonomi.

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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