Referat Ældrerådsmøde.
Dato og tid: onsdag d. 19. februar 2020 kl. 9 - 13
Sted: Kanalstræde 2, lokale 3.1
Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen (fraværende), Dorte Hendrich, Axel Villumsen, Aage Jelstrup (deltog kl. 9 -10), Johnny Petersen,
Jørgen Steen, Elsebeth Ensted og Helge Olsen

Gæster:
Steen Klink, ny formand i Udvalget for Ældre og Sundhed kl. 10 – 11
Charlotte Larsen kl. 10 -11
Christina Bech kl. 12.30 - 13
Referent: Kirsten Becker

Før dagsorden

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra 8.
januar 2020 og ekstraordinært
møde d. 28. januar 2020

3.

Opfølgning på beslutninger i
Ældrerådet d. 8. januar 2020 og 28.
januar 2020

Ældrerådet beslutter at deltage begge dage i årsmødet på Nyborg Strand d. 27. og 28. april
2020.
Ældrerådet fravælger diæter til årsmødet.
Workshop vedr. udvikling af midtbyen. Axel Villumsen vil repræsentere Ældrerådet.
Dagsorden godkendt.
Vedr. referat fra ekstraordinært Ældrerådsmøde d. 28. januar 2020 punkt 4 ønskes præciseret:
”Ældrerådet beslutter for 2020”
Referaterne godkendes herefter og lægges på hjemmesiden
Formanden opfordrer til at Ældrerådet understøtter projekter indenfor rammerne af
Ældrerådets puljemidler.
Forslag: indbyde relevante interessenter til dialog i Ældrerådet.

4.

Orientering fra formand samt
formandsmeddelelse

5.

Drøftelse af aktuelle emner /
meddelelser fra ældrerådets
medlemmer

Ældrerådet vil lave brainstorm på interessante områder.
Vedr. punkt 28: Henvendelserne er primært fra Bruger – og Handicapråd
Ældrerådet ønsker en drøftelse med Charlotte Larsen vedr. husleje og øvrige udgifter forbundet
med pleje- og ældreboliger.
Vedr. punkt 11: Ældrerådet tilkendegiver enighed i at etablere formaliseret samarbejde.
Aage Jestrup: årsmøde med 77 deltagere. Der er etableret et brugerråd med 11 medlemmer i
Lersøcentret.
Ældrerådet tilkendegiver ønske om at kommende møder afholdes på plejecentre. Udtrykker
specifikt ønske om Elmelunden.
Axel Villumsen: årsmøde i Byparken d. 19. februar 2020.
Johnny Petersen: årsmøde på Stenhusbakken d. 21. februar 2020. Folkeoplysningsudvalget har
lavet en strategi for området. Folkeoplysningsudvalget har økonomiske midler, som kan søges.
Jørgen Steen: der er afholdt årsmøde i Tuse og der er nedsat et brugerråd.
Helge Olsen: har kontaktet Åvang og Østergården, som kontaktperson mellem Ældreråd og
Brugerråd. Der er etableret nyt brugerråd i Åvang. I Østergården er årsmøde d. 20. februar
2020.
Elsebeth Ensted: er medlem af demensforum og er derfra med i arbejdsgruppen vedr.
Huskeugen i 2020. Efterspørger evt. input fra Ældrerådets medlemmer. Har modtaget
henvendelse vedr. plejebolig og venteliste til plejebolig.
Et brugerråd har efterspurgt midler til årskort til Andelslandsbyen. Denne udgift skal
brugerrådene afholde af de tildelte midler fra Ældrerådet i 2020.
Vedr. Sundhedsgruppen: Elsebeth giver oplæg til Ældrerådets fortsatte arbejde. Ældrerådet
ønsker at det udarbejdede notat betragtes som uopfordret høringssvar og lægges på
hjemmesiden.
Charlotte Larsen har tidligere sendt svar til Ældrerådets medlemmer vedr. indsatser i Holbæk
Kommune på det forebyggende område.

6.
Kl. 10 -11

Udvalgsformand Steen Klink og
Charlotte Larsen

Gensidig præsentation.

Orientering fra administrationen.
• Opfølgning på spørgsmål vedr. udlejning af ældreboliger.
Formanden byder Steen Klink velkommen og indbyder til et godt samarbejde med Ældrerådet.
Formanden indleder med at beskrive Ældrerådets fokusområder:
• Det Nære Sundhedsvæsen
• Tidlig udskrivelse / tidlig hjemtagelse og afledte udfordringer
• Frivillighedsområdet og brugerrådenes økonomi
• Rekruttering
• Budgetudfordringer i Ældrerådets egne midler
• Ældreområdets budget og budgetproces. Herunder effektiviseringsproces på i alt 28
mio. kr. i Holbæk Kommune.
• Velfærdsteknologi og afledte etiske dilemmaer
• ”sammenblanding” af ældre- og socialområdet. Specielt fokus på § 18 midler.
• Nyt plejecenter
Steen Klink tilkendegiver:
• At Ældre- og Sundhedsudvalget fremover skal ”styre” de hidtige § 18 midler til
ældreområdet fra 2021(driftsmidler til brugerrådene). Udvalget vil arbejde på at skaffe
de ovennævnte midler.
• Der er en udfordring i at der i budgettet er tilført 8 mio. kr. til ældreområdet i samme
periode hvor området skal effektivisere for 9 mio. kr.
• Plejecenter skal bygges i Holbæk by. Ser gerne af boligselskab. Beliggenhed er
uafklaret.
• Har fokus på tidlig udskrivelse / tidlig hjemtagelse af borgere fra sygehus og hvordan vi
i Holbæk Kommune skal støtte op.
• At vedr. Ældrerådets egne midler er der pt ikke mulighed for at ændre dette.
Dialog om mad og måltider på sigt.
Steen Klink arbejder pt på at aktivitetscentrenes økonomiske midler placeres under Ældre- og
Sundhedsudvalget.
Dialog om erfaringer fra Geri-teamet. Regionen har afsat 4 mio. kr. til ”geri-team” i alle
regionens kommuner. Regionen har ansat 1 udskrivningssygeplejerske på regionens medicinske
afdelinger til at understøtte alle kommuner.
Holbæk Kommune har ansat udskrivningssygeplejerske.

Ældrerådet tilkendegiver at Holbæk Kommune bør fokusere på samarbejde mellem Holbæk
Sygehus og de nærliggende kommuner i Det Nære Sundhedsvæsen.
Charlotte Larsen giver tilbagemelding vedr. venteliste til Ældreboliger. Efterspørgslen opleves
konstant.
Der er boliger beliggende i Byparken, Hovedbygningen i Tuse og Østergården, som er svære at
leje ud på grund af boligernes indretning.
I periodevis har der i Mårsø været ledige boliger.
7.

8.

Kl. 12.30 13

Godkendelse af nyt
ansøgningsskema til Ældrerådets
puljemidler
Drøftelse af brugerrådenes
anvendelse af tildelte midler samt
drøftelse af niveau for
brugerrådenes redegørelse pr.
november 2020

Drøftelse vedr. gennemførelse af
Ældrerådsvalg 2021

Forslag vedhæftes dagsorden
Ældrerådet godkender forslag og ansøgningsskema lægges på hjemmesiden.

Ældrerådet skal i henhold til ”Retningslinjer for Ældrerådets pulje til understøttelse af frivillige
aktiviteter for ældrerådets målgruppe” have redegørelse fra brugerrådene.
Vedr. punkt 1: ”Brugerrådene skal hvert år senest 1. november redegøre for aktiviteter i
henhold til de tildelte puljemidler”.
Ældrerådet beslutter at brugerrådene skal redegøre for følgende:
• Hvilken aktivitet / kort beskrivelse
• Anvendt økonomi til aktiviteten
• Antal deltagere til aktiviteten
• Evt. indkøbte materialer til understøttelse af aktiviteten. Beskriv kort indkøb og beløb.
Christina Bech deltager.
Drøftelsen var den 1. indledende dialog om det kommende ældrerådsvalg.
Ældrerådet tilkendegiver:
• Fremmødevalg
• Ældrerådsvalg skal afholdes sammen med kommunal- og regionsvalg.
• At udgifter til gennemførelse af valg til ældrerådet ikke pålægges ældrerådets
puljemidler.

Evt.

