Ældrerådsmøde.
Dato og tid: onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 9 -14 (Vær opmærksom på mødets længde)
Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.21
Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, John Olsen, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, Elsebeth Ensted og
Helge Olsen (fraværende)
Gæster:
Lennie Mandrup Søndberg og Birgit Becker kl. 10.30 – 11.15
Lennie Mandrup Søndberg kl. 11.15 – 11.45
Charlotte Larsen kl. 12.30 – 13.30
Referent: Kirsten Becker
1.

Velkommen

2.

Godkendelse af dagsorden

Vedr. punkt 9 ønskes dialog om tidsfrist for brugerrådenes redegørelse for anvendelse af tildelte
midler.
Herefter godkendes dagsorden.

3.

Godkendelse af referat fra 9.
september 2020

Vedr. punkt 6 underpunkt 17. Axel Villumsen har ikke deltaget i møde i Regions Ældreråd.
Herefter godkendes referat.

4.

Orientering fra formand samt
formandsmeddelse

Vedr. punkt 8:
• Formanden giver status på samarbejdet med AD-Media. Formanden har talt med
kommunikationsafdelingen i Holbæk Kommune. Formanden oplyser at
kommunikationsafdelingen har tilbudt at være Ældrerådet behjælpelig med enten en
hjemmeside eller facebook-side. Formanden anbefaler at Ældrerådet etablerer egen
hjemmeside. Ældrerådet er enigt i dette.
• Formanden vil planlægge et møde med kommunikationsafdelingen. I dette møde
deltager: Steen-Kristian, Elsebeth og John.

Vedr. punkt 11:
• Der er tilmeldt 10 deltagere. Mødet fastholdes.
Vedr. punkt 19:
• Opfølgning på dette punkt vil blive i dialogen med Charlotte Larsen senere i
Ældrerådsmødet.
Vedr. punkt 17:
• Borgmester og udvalgsformand, direktør og chef for AHLI vil deltage i Ældrerådsmøde
d. 9. december 2020.
5.
Kl. 9.30 –
10.30

Opfølgning på dialogmøde d. 5.
oktober 2020 med Udvalget for
Ældre og Sundhed

Ældrerådet ønsker i fremtidige dialogmøder med Udvalget for ældre og Sundhed fokus på
dialog, hvor begge parters visioner og konkrete indsatser er dagsordenen.
Ældrerådet ønsker at høre det politiske udvalg være på forkant med de aktuelle landspolitiske /
lokalpolitiske dagsordner.
Ældrerådet er enig med det politiske udvalg i at generelle ”fejl” skal drøftes. Konkret
sagsbehandling er ikke en del af Ældrerådets opgaver.

6.
Kl. 10.30 11.15

Orientering og drøftelse om tilsyn
2019 ved plejecentre og
hjemmepleje

Lennie Mandrup Søndberg og Birgit Becker deltager i punktet.
Tilsyn 2019 er foretaget af blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette tilsyn deles i:
• Sundhedslovsydelser
• Servicelovsydelser
• Lavdosis Methotrexat tilsyn
Holbæk Kommune har i 2019 haft følgende tilsyn:
• 6 tilsyn med sundhedslovsydelser
• 1 tilsyn med servicelovsydelser
• 0 tilsyn med lavdosis Methotrexat
• 12 kommunale tilsyn
• 4 arbejdstilsyn
• 3 brandtilsyn
• 13 tilsyn fra fødevarestyrelsen
• 0 tilsyn fra ombudsmandsinstitutionen
Tilsynsmyndighederne kan give påbud eller henstillinger, som skal arbejdes videre med i
enheden.
Der er fokus på at læring fra tilsyn bruges på tværs af organisationen.

Henstillingerne fra tilsyn i 2019 omhandler:
• Sammenhæng i dokumentation (øget systematik)
• Borgernes retssikkerhed (samtykke)
• Medicinhåndtering (herunder udløb af medicin)
Årsrapporten 2019 for de kommunale tilsyn gennemgås, herunder brug af magtanvendelse.
Ældrerådet tilkendegiver stor tilfredshed med årsrapporten. God oversigt og læsevenlighed.
7.
11.15 –
11.45

Dialog om tilsynspolitik 2021

Lennie Mandrup Søndberg deltager i punktet. Oplæg til Tilsynspolitik i Holbæk Kommune er d.
17. september 2020 sendt til Ældrerådet. Høringsfrist til 30. oktober 2020.
Forslag til tilsynspolitik 2021 er sendt i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.
Ældrerådet tilkendegiver tilfredshed med oplæg til tilsynspolitik og vil inden 30. oktober 2020
sende høringssvar.

Pause
8.
kl. 12.30 –
13.30

Charlotte Larsen

•
•

Budgetaftale 2021 skal i ”drift”
Ansættelsesproces for leder af Pleje og Omsorg (Hjemmepleje og plejecentre) er i gang.
Tiltrædelse forventes pr. 1. december 2020.
• 2 nye ledere er tiltrådt pr. 1. oktober 2020.
• Den nye organisering opleves at give god mening
Johnny Petersen spørger ind til Holbæk Kommunes beløb for Holbæk borgere, som er indlagt på
sygehus. Charlotte oplyser at der er tale om et fast beløb i 2020 og 2021. Der vil blive foretaget
efterregulering og det vides pt ikke om reguleringen vil være positiv eller negativ.
Johnny Petersen spørger ind til forebyggelsestiltag udenfor AHLI. Charlotte Larsen oplyser at
der skal etableres et samarbejde med de øvrige kerneområder.
Dialog om 60+ puljen. Regelsæt og beløb skal undersøges.
Elsebeth Ensted spørger ind til om plejeboliggarantien overholdes. Charlotte Larsen oplyser at
garantien overholdes for borgere, som søger bredt til alle plejecentre.
Axel Villumsen spørger ind rygter om at dagcenter i Byparken skal nedlægges. Charlotte Larsen
oplyser at der ikke er planer om nedlæggelse af dagcenter i Byparken.

For de øvrige dagcentre gælder at de er i tæt sammenhæng med plejecenter. Kunne der i
fremtiden tænkes dette i Svinninge området vil det forudsætte tilbygning i Kastaniely. Der er
ikke aktuelle planer om dette.
Jørgen Steen stiller spørgsmål til udregning af husleje i Tuse Lokalcenter og til brug af
cafeområdet til private arrangementer.
VBAF kontaktes med henblik på afklarende dialog vedr. ovennævnte spørgsmål.
Steen-Kristian Eriksen spørger ind til budgetopfølgninger i 2020 og et forventet mindreforbrug
på Ældreområdet. Charlotte Larsen oplyser at ældreområdet i 2020 blev tilført 8 mio. kr. til
indsatser, som endnu ikke er fuldt implementeret. Puljemidler er ikke forbrugt på grund af
COVID-19. Meget effektiv drift i hjemmeplejen.
Steen-Kristian Eriksen spørger ind til beslutning om revidering af ældrepolitikken og hvornår
processen med revidering går i gang. Charlotte Larsen oplyser at det indledende arbejde er gået
i gang. Ældrerådet er en naturlig del og vil blive inddraget i processen.
Steen-Kristian Eriksen spørger ind til om mindre teams i hjemmeplejen vil være et fokusområde.
Steen-Kristian Eriksen spørger ind til processen omkring bygning af det nye plejecenter.
Charlotte Larsen oplyser at processen om hvilket boligselskab der skal bygge, er i gang. Når
dette er sket, vil Ældrerådet blive inddraget i processen om etablering af det nye plejecenter.
Plejecentret forventes færdigt i 2024.
VBAF har allerede nu opmærksomhed på plejecentergrund til fremtidigt byggeri.
Vedr. sundhedsreform: Statsministeren har tilkendegivet at der skal vedtages en
sundhedsreform i 2021.
Udfordringer i 2021? Charlotte Larsen understreger at rekruttering, udvikling og faglighed er
tæt vævet sammen.
9.

Ansøgninger til Ældrerådets pulje

Ældrerådet behandlede 29 indkomne ansøgninger. Ældrerådets bevilling eller afslag vil blive
sendt til ansøger.

10.

Drøftelse af aktuelle emner /
meddelelser fra ældrerådets
medlemmer
Håndbog om Ældrerådsarbejde

Forslag til ”Tilsynspolitik – Kommunalt tilsyn – 2021” er tidligere sendt til Ældrerådet.
Ældrerådet vil afgive høringssvar.

Evt.

Brugerrådenes redegørelse for anvendelse af tildelte midler flyttes til 1. januar 2021.

?

Ældrerådsmøde d. 11. november 2020 finder sted i Tuse Lokalcenter. Jørgen Steen sørger for kaffe, te og morgenbrød.

