Ældrerådsmøde.
Dato og tid: onsdag d. 10. juni 2020 kl. 9 -13
Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.21
Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, Dorte Hendrich (fraværende), Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen,
Elsebeth Ensted og Helge Olsen
Gæster:
Charlotte Larsen kl. 10.30 – 11.30
Danja Sathiyamoorthy Tusanthan og Ann-Sofie Vorbeck kl. 12 – 12.30
Referent: Kirsten Becker
Vedr. forebyggelse af COVID-19 smitte:
Der vil være håndsprit tilgængelig i indgangen. I mødelokalet skal kontaktflader rengøres efter brug. Der vil være udarbejdet en instruks.

1
Kl. 9.00
2.

Velkommen
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Godkendelse af referat

Referat af 19. februar 2020 godkendt.

4.

Orientering fra formand og
formandsmeddelse

Formandsmeddelelser gennem 3 måneder. Hvor henvendelserne har haft fokus på:
• Diverse retningslinjer fra centrale myndigheder.
• Pneumokokvaccination. Opstart for særlig sårbare borgere, senere tilbydes alle 65+
vaccination gratis.
• Brugerrådene vedr. de tildelte midler, lukning af De Aktive Centre, delvis åbning af
udendørs aktiviteter.
• Borgerhenvendelser med baggrund i sygdom og behandling.
• Transport, levering af dagligvarer i forbindelse med nedlukning af samfundet.
• Boligstrategi og økonomi. Seniorboliger og plejeboliger.

•
5.
Kl. 10.30.11.30

Orientering og dialog ved Charlotte
Larsen

Usikkerhed om økonomi / samfundsøkonomi.

Charlotte Larsen orienter om følgende:
• Giver stor ros til medarbejderne på social -og ældreområdet i forbindelse med Corona
epidemien. Oplever meget stor omstillingsparathed.
• Der har i Corona perioden været meget hyppige justeringer af retningslinjerne fra
centrale myndigheder.
• På plejecentrene har besøgsrestriktionerne fungeret tilfredsstillende. Medarbejderne
har sikret face-time forbindelse og aktiviteter for borgerne i meget små grupper.
• Dagcentrenes lukning har været meget svært for både borgere og pårørende.
Pårørende, som ikke har kunne modtage den vante og nødvendige aflastning. I
perioden har hjemmeplejen haft øget opmærksomhed på både borgere og pårørende
og har tilbudt hjælp til aflastning i mindre grad. (gåture osv.).
• Dagcentrene er nu åbne, dog ikke i fuldt omfang. Borgere, som bor alene eller hvor
opholdet i dagcentret er aflastning af ægtefælle prioriteres. Borgerne kan deltage i
dagcenter x 1 / uge i øjeblikket.
• Borgere, som ikke er i kontakt med hjemmeplejen, har modtaget opkald fra
specialisterne.
• I en periode blev praktisk bistand aflyst i hjem, hvor dette var eneste ydelser. (I
perioden hvor kommunen blev varslet udskrivelser af meget syge borgere fra
sygehuset). Dette skete ikke og derfor er praktisk bistand genoptaget.
• 2 borgere har modtaget ekstra rengøring efter genoptagelse af praktisk bistand og 25
borgere har meddelt at de selv overtager rengøringen.
• Nyt vedr. besøg på plejehjem. 1-2 faste besøgende til hver borger. Udendørsbesøg er
der nu åbnet for. Nye retningslinjer ventes snarest.
• National evaluering af Corona perioden og handlingerne. Holbæk Kommune påtænker
også at lave evaluering af perioden og arbejder videre med
Sundhedsberedsskabsplanen.
• Skærmbesøg og træningsinstruktion via skærm har fungeret meget fint.
• Ved behov for vikar har det primært været egne interne vikarer, som er blevet tilkaldt.
• Børne- og skoleområdet har haft brug for ekstra medarbejdere fra det nyligt oprettede
korps. Ældreområdet har ikke hentet hjælp herfra for nuværende. I forbindelse med at
cafeerne genåbner pr. 15. juni 2020 kan der evt. blive brug for ekstra medarbejdere.

•
•

Udendørs aktiviteter åbnede d. 8. juni 2020 og pr. 12. juni 2020 er de Aktive Centre klar
med retningslinjer for rengøring af remedier (f. eks remedier til krolf-spil), adgang til
toilet og lignende.
Aktiviteter understøttet af brugerrådene forventes at genåbne september 2020.

Ældrerådet opfordrer til at en kontinuerlig kommunikation mellem administrationen og
Ældrerådet i en lignende situation (Corona). Ældrerådet modtager henvendelser fra borgere og
ønsker viden og status på kommunens initiativer for at kunne imødekomme spørgsmål.
•
•

6.

Drøftelse af aktuelle emner/
meddelelser fra ældrerådets
medlemmer

Vedr. Budget 2021. Ældrerådet spørger ind til administrationens ønsker og oplæg.
Budgetprocessen er endnu i opstart og forelægges kommunalbestyrelsen på det
kommende budgetseminar.
Jvf. effektiviseringsstrategien skal administrationen give oplæg, således der kan
etableres et økonomisk råderum.

Elsebeth Ensted:
• Har deltaget i konference vedr. samarbejde og triage.
• Foreslår at Ældrerådet lader sig inspirere af Roskilde Kommune, som 2 gange årligt
udgiver et blad 60+.
• Gaver / opmærksomhed til borgere bosiddende i plejecentre fra Ældrerådet.
Gitte Nikolaisen:
• Integrationsdag planlagt til september 2020 er aflyst. Integrationsrådet drøfter om
arrangementet holdes forår eller efterår 2021.
Johnny Petersen:
• Folkeoplysningsudvalget har bevilliget midler til en forestilling af Cirkus Kæphøj.
Midlerne er fra 60+ puljen.
• Opfordrer til opmærksomhed på 60+ puljen.
Helge Olsen:
• Dialog om § 18 bevillingerne på socialområdet.
• Næste møde i § 18 udvalget er 1. november 2020.
Aage Jelstrup:
• Lersøcentret genoptager nu udendørs aktiviteter.
• Indendørs aktiviteter genoptages til efteråret.
Axel Villumsen:
• Deltaget i møde i menupanelet, hvor det oplystes at dysfagikost fungerer godt.

• Mange aflyste aktiviteter i brugerrådsregi.
Jørgen Steen:
• Deltager ikke i brugerrådsmøder i Tuse.
• Deltager privat i et projekt, som tidligere bloddonorer er inviteret til af region
Hovedstaden.
7.

75 års fødselsdagsarrangementer
2020

Se bilag
Drøftelse og tilkendegivelse af holdning
Ældrerådet tilkendegiver enighed i at 75- års fødseldagsarrangementerne for 2020 flyttes til
forår 2021.

8.

Behandling af indkomne
ansøgninger til Ældrerådets pulje.

Kort gennemgang af § 18 midler.
Ældrerådet behandler 3 indkomne ansøgninger.
Tølløse seniorgruppe: afslag på ansøgning, da Tølløse Seniorgruppe har modtaget § 18 midler
til foredragene.
Brugerrådet Åvang: afslag på ansøgning, da midler blev søgt til en allerede etableret aktivitet,
som ikke leder frem til fast ny aktivitet.
Holbæk Senior Motion: ansøgning imødekommes 7 bevilliges.

9.
Kl. 12.00 –
12.30

Vedr. Nyt plejecenter i Holbæk By

Projekt leder Danja Sathiyamoorthy Tusanthan og Asset manager Ann-Sofie Vorbeck
•
•
•
•
•

Præsentation af projekt
Analysefase Nyt Plejecenter Holbæk By
Tidsplan
Placering
Økonomi

Ældrerådet modtager første indledende orientering om det kommende plejecenter i Holbæk by.
Det aftales at Danja Sathiyamoorthy Tusanthan og Ann-Sofie Vorbeck jævnligt indbydes / retter
henvendelse til at deltage i ældrerådsmøder for at sikre den fortsatte inddragelse af
Ældrerådet.

10.

Opfølgning på dialogmøde med
Udvalget for Ældre og Sundhed d.
4. juni 2020

Følgende emner drøftes på dialogmødet:
1. Ældrerådsvalg 2021
2. Velfærdsteknologi og deraf følgende etiske dilemmaer
3. Boligstrategi herunder bygning af nyt plejecenter i Holbæk By
4. Budget 21
5. Forebyggelse, rehabilitering og genoptræning
Ældrerådet evaluerer dialogmødet med Udvalget for Ældre og Sundhed.
Næste planlagte dialogmøde mellem Ældrerådet og udvalget for Ældre og Sundhed er planlagt
til 5. oktober 2020. Ældrerådet vil inden mødet tilkendegive ønsker til oplæg og dialog.

11.

Evt.

Ældrerådet ønsker at give en opmærksomhed til medarbejderne på ældreområdet for indsatsen
ved COVID-19.

