Referat fra Ældrerådsmøde.
Dato og tid: onsdag d. 13. november 2019 kl. 10 -14
Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.13
Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, Dorte Hendrich (fraværende), Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen,
Elsebeth Ensted og Helge Olsen
Gæster:
Kl. 10 -11 Charlotte Larsen
Kl. 11.30 -11.45 Christina Hvalsø
Kl. 13 – 13.30 Leder af Myndighedsafdelingen Jette Nørrekær Lund og tilsynskonsulent Lennie Søndberg
Referent: Kirsten Becker
1.

Velkommen

2.

Godkendelse af dagsorden

3.
Kl. 10 -11

Dialog med Charlotte Larsen

Dagsorden godkendes med ekstra punkt, hvor mødet med borgmester og udvalgsformand d. 5.
december 2019 forberedes.
Senere tilføjes punkt til beslutning vedr. forplejning til Ældrerådsmøderne.
• Orientering fra Charlotte Larsen
• Budget 2020 forventes vedtaget 5. november 2019. Betydning for ældreområdet.
Hjemmeplejen er i budget 2020 tilført 8 mio. kr. Charlotte Larsen fremlægger administrationens
oplæg til indsatser til Ældrerådets kommentering:
Forslag 1:
Mulighed for faglig sparring blandt og til medarbejdere i hjemmeplejen.
A) 1 t / måned
B) 0,5 t / uge => 2 t / måned. Hjemmeplejegrupperne skal selv planlægge fordelingen af
de tildelte timer. Anslået forbrug 2.7 mio. kr.
Ældrerådet ønsker Hjemmeplejen tildeles flest mulige timer.

Forslag 2:
Øget tid til rehabilitering i hverdagen i hjemmeplejen. Anslået forbrug 4.0 mio. kr.
Ældrerådet er enig i øget tid til rehabilitering.
Forslag 3:
Fortsættelse af Geriatrisk Team og ansættelse af 2 sygeplejersker i teamet. Anslået forbrug 1.0
mio. kr.
Ældrerådet tilkendegiver stor tilfredshed med fortsættelse af Geriatrisk Team.
Forslag 4:
Opnormering af sygeplejersker i hjemmeplejen. Anslået forbrug 1.0 mio. kr.
Ældrerådet er enig i indsatsen.
Forslag 5:
Fuldtids ansatte vejledere til at understøtte rekruttering og fastholdelse af elever i uddannelsen
og gerne efterfølgende. Anslået forbrug 2.0 mio. kr.
Ældrerådet er enig i indsatsen.
Forslag 6:
Undersøgelse / analyse af køretid i hjemmeplejen for øget tydelighed i kørelisterne. Afsatte
midler 0 kr.
Ældrerådet er enig i at foretage denne analyse.
Forslag 7:
Øge køretid i hjemmeplejen – 10 minutter pr. dag pr. medarbejder. Anslået forbrug 3.8 mio. kr.
Ældrerådet er enig.
Ældrerådet tilkendegiver at indsatserne giver god mening for at sikre rekruttering og
fastholdelse af medarbejdere i hjemmeplejen og på denne måde medvirkes til et forbedret
arbejdsmiljø. Desuden vil ovennævnte indsatser understøtte forbedring i ydelser til borgere
tilknyttet hjemmeplejen.

•

Ældrerådets puljemidler – ansvar, rammer, fordeling. Dialog om modeller for fordeling
jvf beslutning i Ældrerådet og Udvalget for Ældre og Sundhed.
Udsættes til næste møde.
4.
5.

Godkendelse af referat fra 9.
oktober 2019
Orientering fra formand herunder
dialog om Formandsmeddelse

Referat godkendt
Vedr. Formandsmeddelse:
Punkt 21: Mangfoldighedsdag er under drøftelse i Integrationsrådet, som har afsat 40.000 kr.
til arrangementet.
Ældrerådet ser positivt på forslag om deltagelse. I hvilken udstrækning Ældrerådet deltager
besluttes senere.
Punkt 19: Ældrerådet tilkendegiver at læserbrevet er meget fint.
Punkt 23: Johnny, Jørgen, Gitte og Steen-Kristian deltager i mødet. Evt. også Dorte.
Punkt 20: Ældrerådets pulje 2020. Ansøgninger fra september og frem behandles på
Ældrerådets møde i januar 2020.
Danske Ældreråds bestyrelse ønsker i 2020 at fokusere på:
1) Økonomi
2) Boligstrategi
3) Det Nære Sundhedsvæsen
4) Rehabilitering

Ekstra
punkt

Forberedelse af møde med
borgmester og udvalgsformand d.
5. december 2019

6.

Drøftelse af aktuelle emner fra
ældreområdet / meddelelser fra
ældrerådets medlemmer

Ældrerådet ønsker dialog om blandt andet:
• Borgmesters og udvalgsformands tanker og ideer for ældreområdet efter budget 2020
vedtagelse.
• Borgmesters og udvalgsformands holdning vedr. bygning af nyt plejecenter.
• Borgmesters og udvalgsformands tanker, ideer og holdninger til Det Nære
Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune.
Elsbeth: Har deltaget i 75-års fødselsdagene på Elisabethcentret. Elsebeth opfordrer til at hvis
Ældrerådet deltager fremadrettet skal der udarbejdes et fælles talepapir.
Vedr. Orø: Ældrerådet skal drøfte ny repræsentant.
Johnny: Folkeoplysningsudvalget drøfter teater på tværs af generationer. Elverfolket,
teaterrødderne og Holbæk Dramatiske klub er i forslag.
Cirkus Kæphøj vil gerne ud i De Aktive Centre / plejecentre.

7.
Kl. 11.30 11.45

Opfølgende drøftelse vedr.
forsikring af frivillige uden
foreningstilknytning

Fra Regionsældrerådsmøde, hvor Det Nære Sundhedsvæsen blev drøftet. Der bør være tale om
en samlet, koordineret indsats.
Helge: Evt. aftaler med Cirkus Kæphøj skal være i brugerrådsregi. Der er møde i § 18 udvalget
primo december.
Gitte: I integrationsrådet arbejdes på at skabe en klub for både ældre etniske danskere og
ældre med anden etnisk baggrund.
Aage: i Lersø er der stor succes med bevægelse / gymnastik. Centret har arrangeret fælles
møde for børn og ældre.
Christina Hvalsø deltager i dette punkt.
Notat er sendt med dagsorden, som bilag.
Efter drøftelse tages notat til efterretning.

8.

Opfølgning på dialogmødet mellem
Ældrerådet og Udvalget for Ældre
og Sundhed

På dialogmødet blev det fra Udvalget for Ældre og Sundhed oplyst at:
• Ældrerådet vil ikke modtaget 10.000 kr. i 2019 til eget budget.
• Ældrerådet vil ikke modtaget 180.000 kr. i 2020 til eget budget.
Ældrerådet vil i den kommende periode drøfte på hvilken måde Ældrerådet og de øvrige
ældrepolitiske organisationer kan samarbejde fremadrettet.

9.
Kl. 13 13.30

Tilsynspolitik

Dialog med Jette Nørrekær Lund og Lennie Søndberg
Ældrerådet gives en orientering om indholdet af et tilsynsbesøg. Hvilken viden og dokumenter
indsamles før tilsynsbesøg, hvordan forløber tilsynsbesøget og hvordan afrapporteres
efterfølgende.
Det aftales at i 1. kvartal fremlægges samlerapport fra tilsynsenheden. (Dette koordineres med
rapportering fra ældretilsyn og tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed).
Tilsynsrapporter lægges løbende på Holbæk Kommunes hjemmeside.

10.

Vedr. årsoversigt 2020

Nye forslag til årsoversigt. Bilag vedlægges dagsorden.
”Ældrerådet reviderer hvert kvartal høringssvar på hjemmesiden for fortsat relevans”
Jvf ovennævnte beslutning flyttes oversigt over tilsyn fra november til marts
Ældrerådet ønsker alle høringssvar gennem tiden være tilgængelig på hjemmesiden. Derfor
ingen løbende revidering.

11.

Vedr. Ældrerådets hjemmeside

12.

Status og drøftelse

Ekstra
punkt

Beslutning vedr. forplejning

13.

Evt.

Aftale hvem skriver tekst til beskrivelse af Ældrerådet, Ældrerådets arbejde, undergrupper og
indledende tekst til puljen, høringssvar osv.
Elsebeth vil sende materiale, som ønskes på hjemmesiden.
Boligstrategi
Ældrerådet afventer at Holbæk Kommunes boligstrategi meldes ud.
Sundhed
Ældrerådet afventer udspil fra Holbæk Kommune vedr. sundhed.
Kommunikation
Dorte vil samarbejde med kommunikationsafdelingen vedr. facebook.
Ældrerådet beslutter:
• at Ældrerådsmøde d. 11. december 2019 holdes i Lersøcentret kl. 9 -13.
• at der ikke skal bestilles forplejning af nogen art til Ældrerådsmøderne fra d.d.
• nuværende bookning af lokale til Ældrerådsmøderne i 2020 fastholdes.
• Ældrerådet ønsker ikke kaffe / te bestilt til dialogmøde med borgmester og
udvalgsformand d. 5. december 2019.
Intet.

