
 

 Ældrerådsmøde. 

Dato og tid: onsdag d. 11. september 2019 kl. 10 -14  

Sted: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, lokale 0.13  

Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, Dorte Hendrich, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, Elsebeth Ensted og 

Helge Olsen 

Gæster:  

Charlotte Larsen kl. 11 -12 

Gitte Lisbeth Larsen, leder af Hjælpemiddelafdelingen kl. 13 -13.30  

Referent: Kirsten Becker 

1. Velkommen 
 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 14. 
august 2019 

Referat godkendt og kan lægges på Holbæk Kommunes hjemmeside. 

4. ”Omkostningsfrit” blad. 
Præsentation af Ældrerådets 
opgaver 

Ældrerådet drøfter oplæg til indhold og oplæg til AD-Media vedr. proces om færdiggørelse af 
bladet. 
 
Aftale dato for fotografering af Ældrerådets medlemmer og evt. fotos fra Holbæk Kommune. 
 
Formanden har sendt materiale. 
Ældrerådet gennemgår oplæg og giver bemærkninger til endelig revision af bladet. 
 

5. 
 

Orientering fra Ældrerådsformand 
/ Formandsmeddelse 

Formanden sender meddelelse senest 10. september 2019. 
Vedr. punkt 14: Ældrerådet har ikke mulighed for at modtage delegation fra Kina. 
Vedr. punkt 20: Det understreges at har samarbejdspartner bekymringer for borgere bør 
henvendelse ske direkte til den lokale hjemmeplejegruppe.  



Vedr. punkt 22: Dialog om høring og høringsberettigelse blandt de ældrepolitiske 
organisationer. Det aftales at formanden kontakter de 3 lokale afdelinger i Ældresagen og 
indbyder til møde for videre dialog. 
Vedr. punkt 23: Der spørges ind til tiltag i Holbæk Kommune og i de samarbejdende sygehuse. 
Formanden foreslår at indbyde Ældrerådene i de nordlige kommuner i regionen til dialog. 
 

6..  Ældrerådets 
kommunikationsstrategi  

Opfølgning på dialog fra sidste møde med Karen Breiner. 
Punktet udsættes. 

7. 
Kl. 11 -12 

Charlotte Larsen 
 

Dialog vedr. blandt andet nedenstående emner: 

• Status på § 18- midlerne 

• Budgetrevision 3. Konsekvenser / udfordringer for ældreområdet. 

• Budget 2020 samt overslagsårene 

• Ældrerådets egne puljemidler i 2020. Fra dialogmøde maj 2019 var ønsket kr. 180.000 i 
budget 2020. (ønsket 10.000 kr. i tillæg i 2019) 

• Tilbagemelding fra PAD (Projektudvalget for afbureaukratisering og decentralisering) 
Charlotte Larsen giver orientering vedr. budgetrevision 3. Holbæk Kommune har samlet ikke 
brugt for meget, men har brugt 15 mio. kr. for meget i servicerammen. (Overskrides 
servicerammen samlet i landets kommuner risikeres en bod). 
Alle udvalg har indstillet til Kommunalbestyrelsen at der ikke sker besparelser i 2019, men 
yderligere tilbageholdendehed skal udvises. 
(I budgetrevision 2 fra maj 2019 var antagelsen at servicerammen ville bliver overskredet med 
30 mio. kr. Udvist tilbageholdendehed i forbrug har ændret til 15 mio. kr.) 
Hvis Kommunalbestyrelsen d. 11. september 2019 beslutter indstillingen vil det på 
ældreområdet betyde: 

• Sundhedscentret: sansehave udskydes til 2020 

• Ansættelse af medarbejdere til bekæmpelse af ensomhed udsættes til januar 2020 

• Hjælpemiddelafdelingen: der købes ikke ind til lager (storindkøb giver rabat), men alene 
til brug. 

• § 18- midler: midlerne ”skubbes” til 2020. Ansøgninger skal modtages senest pr. 1. 
november 2019 til uddeling i 2020. Gamle ansøgninger annulleres og der skal søges på 
ny. 

• Ældrerådets puljemidler: de resterende puljemidler ”skubbes” til 2020. (Se desuden 
under punkt 14) 

Vedr. Ældrerådets egen økonomi: 



I december 2017 er der i Kommunalbestyrelsen truffet beslutning vedr. midler til rådene, 
herunder Ældrerådet. Ved evt. nye ønsker til egne midler skal dette forelægges 
Kommunalbestyrelsen.  
Charlotte Larsen og formanden for Udvalget for Ældre og Sundhed undersøger den tidligere 
kommunalbestyrelsesbeslutning og træffer beslutning vedr. de ønskede midler. 
Vedr. PAD. 
PAD og Kommunalbestyrelsen har besluttet at have fokus på  

1. skoleområdet 
2. ældreområdet => plejecentre og interne samarbejdspartner. 

Fokus vil være på afbureaukratisering og interne arbejdsprocesser og arbejdsgange. 
Vedr. budget 2020: 
På dagsorden til næste møde. Høringsperioden begynder d. 3. oktober 2019.  
 

8. 
 

Drøftelse af aktuelle emner fra 
ældreområdet 

Aktuelle emner fra medlemmernes ”ansvarsområder”. (Dette punkt erstatter ”Kort orientering 
fra Ældrerådets medlemmer). 
Johnny: I Folkeoplysningsudvalget arbejdes med ”Kulturtilbud til ældre”. Der er opmærksomhed 
på mulighed for at søge om puljemidler til understøttelse. Et forslag er lokale 
teaterforestillinger på tværs af generationer. 
Johnny: I en boligstrategi er det vigtigt at tænke aktivitetsmuligheder med i byggefasen. 
Elsebeth: Ældrerådets høringssvar er indarbejdet i den endelige tilsynspolitik. 
Aage: efterspørger ”forsikringspapirer” fra sidste møde. 
Jørgen: Har fokus på varmeregnskabet i ældreboligerne i Tuse og vil arbejde videre med 
problematikken. 
Dorthe: Vedr. boligstrategien, hvor der er sendt en oversigt til ældrerådets medlemmer om de 
kommende møder.  
Dorthe: vedr. elektroniske midler opfordres ældrerådets medlemmer til at holde sig orienteret. 
Dorthe vil være orienteret på Ældrerådets vegne. 
Helge: Det var godt med afklaring vedr. § 18- midlerne. Orienterer om kulturgruppe i Jyderup. 
  

9. 
 

Emner til dialogmøde med 
Udvalget for Ældre og Sundhed d. 
28. oktober 2019 

Foreløbige forslag 

• Budget 2020 og overslagsårene 

• Retningslinjer for ældrerådets pulje til understøttelse af frivillige aktiviteter. 
 

Til dialogmøde med Udvalget for Ældre og Sundhed ønsker Ældrerådet følgende emner drøftet: 
1. Budget 2020 og overslagsårene. Inkl. drøftelse af Det Nære Sundhedsvæsen 



2. Retningslinjer for Ældrerådets pulje til understøttelse af frivillige aktiviteter. 
3. Boligstrategi  

 

10. 
Kl. 13 -
13.30 

Leder af Hjælpemiddelafdelingen 
Gitte Lisbeth Larsen 

Gitte Lisbeth Larsen giver orientering om Hjælpemiddelsafdelingens indsatser. 

• Holbæk Kommune har pr. 1. september 2018 overtaget driften af hjælpemidler. 

• Arbejder primært med § 112, 113, 114 og 116 i Serviceloven 

• § 15 i Arbejdsmiljøloven 

• § 1 i Sundhedsloven (trykaflastende hjælpemidler) 
Afdelingens samlede budget er 48 mio. kr.  i 2019. Budgettet er til hjælpemidler til borgere 
uanset alder. Det vil ikke være muligt at overholde dette budget i 2019.  

• Kvik-skranken har åbent mandag til torsdag, hvor det er muligt at afprøve hjælpemidler 
og straks få hjælpemidlet udleveret. 

11. Godkendelse af ” Retningslinjer for 
Ældrerådets pulje til understøttelse 
af frivillige aktiviteter for 
ældrerådets målgruppe”. 

Punktet er tidligere drøftet. 
Beslutning om endelig formulering og retningslinjer. 
Elsebeth vil sende endeligt udkast til drøftelse og beslutning. 
Udsat indtil videre 

12. Ældrerådets ”egne” puljemidler. Status på forbrug. Overvejelser / drøftelse vedr. det resterende budget. 
Status på forbrug sendes inden mødet. 
Udsat indtil videre 

13. Status på bevilligede puljemidler 
2019 pr. 31. august 2019 

Status på forbrug og bevillinger 2019 sendes inden mødet. 
Udsat indtil videre 

14. Ansøgninger til Ældrerådets pulje 
 

Obs evt. bevilling af transport til tidligere imødekomne ansøgninger. 
Ansøgningerne sendes inden mødet. 
Ældrerådet har modtaget 7 ansøgninger til behandling på dette møde. Med baggrund i den 
forventede beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 11. september behandles ansøgninger ikke, 
men aftales gemt til Ældrerådsmøde januar 2020. 
Ældrerådet godkender følgende, som skrives til ansøgere: 
”På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om yderligere tilbageholdendehed er 
behandling af jeres ansøgning udsat til Ældrerådsmøde i januar 2020. Efter behandling vil I 
modtage bevilling eller afslag på det ansøgte” 

15. Kort orientering om beslutning 
vedr. ”Fremtidens Mad” og 
Menupanel. 

Der gives en orientering om workshop i juni 2019 og efterfølgende beslutning i Udvalget for 
Ældre og Sundhed om Fremtidens Mad. 
 
Sammensætning af menupanel ændres og udvides.  
Det sidste møde i det nuværende menupanel er planlagt til d. 1. oktober 2019.  



 
I det nye menupanel vil Axel Villumsen være Ældrerådets repræsentant. 
 

16. Evt.  
 
 

 Næste møder. Foreløbige emner: 
 
Emner til 9. oktober 2019: 

• Forslag til årsoversigt 2020 

• Leder af Holbæk Fælleskøkken Signe Hallager giver orientering om Fremtidens mad og 
eksempler på dysfagikost.   
 

Emner til 13. november 2019: 

• Leder af myndighedsafdelingen Jette Nørrekær Lund og tilsynskonsulent Lennie 
Søndberg deltager kl. 13 -13.30 og fremlægger Holbæk Kommunes Tilsynspolitik. 
 

Emner til 11. december 2019: 

• Orientering om tilsyn i Holbæk Kommune 

 


