Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE
Tid:
Sted:

Mandag den 02. februar 2015 kl. 09.00 – 12.30
Stenhusbakken, Stenhusvej Holbæk

Mødet startede med en fremvisning af Stenhusbakken

Fraværende:

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Revideret dagsorden udsendt den 2.februar.
Dagsorden godkendt

3. Godkendelse af referat
Referat godkendt
4. Nyt medlem af Ældrerådet
Da ældrerådsmedlem John Lyager Poulsen har ønsket at udtræde af Ældrerådet på grund
af sygdom er 1ste suppleant Jens Aage Andersen indkaldt som nyt medlem.
Det indstilles, at
Ældrerådet godkender, at Jens Aage Andersen indtræder i Holbæk Kommunes Ældreråd.
Ældrerådet godkendte, at Jens Aage Andersen indtræder i Ældrerådet.
5. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt.
Steen-Kristian oplyste, at det nu er konfirmeret at mødet i Danske Ældreråd er flyttet til den
11 og 12. maj 2015.
Aage Jelstrup spurgte ind til pkt. 9 i formandsmeddelelsen, og hvad der var ment med dette.
Pkt. 9 havde ordlyden:
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Formanden har den 25.01.2015 modtaget en henvendelse fra Mårsøcentret om en anden
måde at administrere puljemidler på, som foreslået af Brugerrådet i Tølløse ved Erik
Jensen.
Svaret var, at det var et spørgsmål om ikke at skulle bruge unødig tid på at administrere
puljemidler.
Der var enighed i ældrerådet om, at der ikke problemer med administrationen af
puljemidler andre steder.
Kirsten Thomasen orienterede om en samtale med folketingsmedlem Jakob Jensen, der
udtrykte ønske om, at overvære et ældrerådsmøde, for derved at få mere viden om hvad et
ældreråd arbejder med.
Steen Kristian og Kirsten vil forsøge at få et møde i stand med Jakob Jensen og Rasmus
Langhorn begge fra Kalundborg opstillingskreds, og orientere dem om ældrerådets arbejde
og udfordringer.
Kirsten Thomasen og udbudskonsulent Kasper Tipsmark Nielsen deltog i møde med
lokalforum i Tølløse for at orientere om det nye plejecenter.
Ældrerådets hjemmeside har været et stykke tid undervejs, hvilket Kirsten er ked af.
Møde istandsættes med Helle, Steen- Kristian, Jean og Kirsten.
Erik Vester håber, at der ved at være styr på budgettet.
Problemet om tabt arbejdsfortjeneste i forhold til Jean Petersen er afklaret. Palle Kristensen
orienterede om regelsættet og at Jean bliver kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste mod
dokumentation (lønseddel.)

6. Orientering fra medlemmerne af Ældrerådet
Aage Jelstrup fortalte, at der nu i gennemsnit kommer 10 besøgende i caféen i Lersøcentret
Jean Petersen orienterede om integrationsrådet og rådets arbejde.
Der er ikke for nuværende viden om, hvor længe integrationsrådet skal fortsætte, foreløbigt
gælder kommissoriet kun for 2015
Anne Cathrine Holm repræsenterer integrationsrådet i Folkeoplysningen.
Næste møde afholdes den 8.april 2015
Jørgen Steen fortalte at der hersker utryghed og forvirring om visitering til dagcentre.
Jørgen udtrykte utilfredshed med huslejestigninger. Brugerrådet vil begære aktindsigt i
forhold til stigningerne, og på hvilken baggrund disse var fremkommet.
7. Orientering fra administrationen
Karen Schur orienterede om evaluering af Plejehotellet. Plejehotellet er en succes, borgere
der kommer hjem til eget hjem klarer sig fint, og der er færre genindlæggelser.
Der er nu 15 pladser, og en høj belægningsgrad. Derfor god grund til at omdanne
Stenhusbakken til formålet så det hele samles på Stenhusbakken.
Alle der bor på Stenhusbakken for nuværende, får naturligvis lov til at blive boende hvis de
vil. Der viser sig interesse fra flere for, at få mulighed for at flytte til Fjordstjernen når denne
er færdigbygget.
Planen er, at Stenhusbakken skal kunne bruges til midlertidige ophold af forskellig karakter,
det kunne være genoptræning, rehabilitering, aflastning m.v.
Der er afsat en pulje fra staten til en ”klippekortsordning” således at et antal borgere har
mulighed for at få eksempelvis ½ time mere til særlige formål, evt. spare sammen til
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specifikke formål som f.eks. hjælp til ture eller lignende. Holbæk Kommune søger penge fra
denne pulje, som skal bruges til de der modtager mest hjælp.
Palle Kristensen orienterede om iværksættelse af brugertilfredshedsundersøgelser i
genoptræningen og i hjemmeplejen februar og marts måned.
8. Nyt medlem af madpanel
Da John Lyager Poulsen har ønsket at udtræde af Holbæk kommunes ældreråd, skal John
Lyager Poulsens plads i madpanel for hjemmeboende borgere erstattes med et nyt
medlem.
Det indstilles, at
Ældrerådet udpeger nyt medlem af madpanel.
Jens Aage Andersen indtræder
9. Suppleant til Integrationsrådet i Holbæk Kommune
Jean Pedersen er blevet udpeget og indtrådt i Holbæk Kommunes Integrationsråd.
Ældrerådet skal udpege suppleant i tilfælde af forfald til Integrationsrådet fra Ældrerådets
repræsentant.
Det indstilles, at
Ældrerådet udpeger en suppleant til Integrationsrådet.
Klaus Nikolaisen indtræder
10. Forsikringsforhold for frivillige, der virker i kommunalt regi
Holbæk Kommune har forespurgt Statsforvaltningen om hvilken retspraksis, der er
gældende for forsikring af frivillige, der virker i kommunalt regi. Statsforvaltningen har i
afgørelse af 14.12.2014 meddelt, at kommunen ikke må forsikre frivillige, der virker i
kommunalt regi.
Frivilligkoordinator Christina Hvalsø vil orientere om den trufne afgørelse og
konsekvenserne heraf for frivilligarbejdet.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter konsekvenserne af den trufne afgørelse for frivilligarbejdet i Holbæk
kommune.
Christina Hvalsø orienterede om problemstillingen i forhold til forsikring af frivillige.
(se bilag)
Konklusionen er, at der ikke er hjemmel i kommunalt regi til at tegne forsikringer for frivillige.
Ældrerådet lagde stor vægt på, at frivillige får den fornødne orientering om de
forsikringsmæssige forhold.
Kirsten Thomasen spurgte, om de der deltager i cykelprojektet er dækket.
Svaret er, at de frivillige der deltager ER dækket, da det er under foreningsområdet og der er
tegnet forsikring, hvor både chauffør og passager er dækket.
Ældrerådet ønsker, at der arbejdes videre med muligheden for at forsikre frivillige.
Christina Hvalsø vil invitere repræsentanter fra Brugerrådene og tage en snak med dem.
Ældreråd holdes løbende orienteret om udviklingen.

Ældrerådet, Holbæk

Boligstrategi på ældreområdet
Der gives en orientering om den aktuelle og fremtidige status på boligstrategiområdet ved
Christina Bech.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om de seneste aktuelle initiativer og drøfter det fremtidige arbejde
omkring boligstrategien i forlængelse af orienteringen.
Samsøvej forløber efter tidsplanen (omkring årsskiftet 15-16)
Elmelunden er næsten færdig. Der er afholdt informationsmøder og flytninger er planlagt.
Huslejespørgsmålet fylder meget. (bliver høj, men alle vil have råd til at bo der, da
boligstøtten også stiger.)
Der flyttes ind den 12.maj. Mens der flyttes vil der være et arrangement med frokost.
Der vil være kaffe og lagkage om eftermiddagen.
Individuelle møder med beboer/pårørende i forhold til flytningen, så alle er informeret om
forløbet.
Åbent hus planlagt for pårørende og beboere, så man kan se de respektive lejligheder.
Lokalsamfundet indbydes til åbent hus arrangement.
Formel invitation udsendes.
Udbud på møbler til Elmelunden og Samsøvej er i gang.
Budgivere forpligtet til at foretage en prøveopstilling.
På Elmelunden er man i gang med at lægge personalegrupper og brugergrupper sammen.
Holbæk Kommune organiserer flytning og betaler for gardiner og flytteomkostninger.
Er i dialog med boligforening omkring videreførelse af indskud.
Difference i indskud betales af Holbæk Kommune for de beboere, der flyttes. For nye beboere
gælder de normale regler.
Plejecenter i Tølløse følger planen.
Der er tre interesserede konsortier, der vil byde ind på at drive det nye plejecenter i Tølløse.
Udbud er i gang og der forventes indgået kontrakt i maj 2015.

11. Ensomhed
Holbæk Kommune har søgt og fået bevilget puljemidler til at oprette og tilslutte sig en ny
hjemmeside, som skal forebygge ensomhed ved at vise aktiviteter i foreninger m.v. på en
ny hjemmeside.
Sara Knabe fra sundhedsafdelingen vil fortælle om projektet og de bagvedliggende tanker.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om projektet og drøfter projektet i forlængelse af orienteringen.
Sara Knabe orienterede om projektet, og viste hvad der allerede var sket, og hvad der tænkes
skal ske fremadrettet.
Formålet med projektet er, at nedbringe antallet af ensomme ældre i Holbæk Kommune
Det er nødvendigt med en platform for, at få iværksat tiltag, hvor nøgleordene er sociale
fælleskaber, frivillige aktiviteter m.v.
Der er brug for overblik over, hvor der er frivillige aktivitetstilbud, hvor der kan synliggøres
aktiviteter og hvor kommunale frontmedarbejdere kan supplere med oplysninger om
aktivitetstilbud.
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Sara orienterede om hjemmesiden www.aktivtaeldreliv.dk., hvor Holbæk Kommune gerne vil
tilsluttes og som der er bevilget midler til.
Kommentarerne til Sara´s input var bl.a., at man ikke kunne forvente at det er de ensomme
ældre der læser hjemmesiden, der går tid endnu før det er en realistisk mulighed, derfor må
de hjælpes af andre grupper, pårørende, frivillige.mv.
Aage Jelstrup var af den opfattelse at der også skulle en brochure til der skal udleveres, og at
denne bl.a. kunne deles ud af hjemmeplejen..

12. Kvalitetsstandarder
Voksenudvalget har på sit møde den 26.01.2015 besluttet at sende 2 kvalitetsstandarder i
høring hos Ældrerådet. Høringen vedrører alene formen og ikke indhold.
Høringen vedrører den fremtidige form for kvalitetsstandarderne:
1. personlig hjælp, pleje og madservice samt
2. midlertidig bolig
Der vedhæftes filer med de to kvalitetsstandarder.
Det indstilles, at
Ældrerådet vurderer de fremlagte eksempler på formen for fremtidige kvalitetsstandarder
og udpeger medlemmer til formulering af høringssvar.
Birgit Becker Andersen orienterede om arbejdet med kvalitetsstandarder.
Dagsordenen for de politiske udvalg var, at der var et bredt ønske om at forenkle
administrationsgrundlag og kvalitetsstandarder. Udvalget for Voksne ønskede, at få et
eksempel hvor et antal kvalitetsstandarder var sammenskrevet.
Der er udarbejdet to eksempler, et fra ældreområdet og et fra det sociale område,
sidstnævnte område er udfordrende at reducere i antal.
Formålet er, at forenkle borgerens muligheder for at navigere rundt i de forskellige
kvalitetsstandarder, og målet på ældreområdet var i første omgang at nedbringe antallet fra
22 til 5 kvalitetsstandarder.
Ældrerådets samlede indtryk er, at det er mere gennemskueligt og meget mere enkelt at
finde rundt i.
Ældrerådet mener at det er et fremragende materiale.
Høringssvar
Ældrerådet har med interesse vurderet formen af de fremlagte sammenskrivninger af
kvalitetsstandarder, og kan tilkendegive at det er god idé at reducere antallet af
kvalitetsstandarder i den form som det er fremlagt.
Ældrerådet mener at det er et fremragende materiale.
Ét medlem af Ældrerådet ønskede yderligere sammenskrivning, så der kun var èn
kvalitetsstandard på Ældreområdet.

13. Eventuelt
Der var delte meninger om Ældrerådets tur til Christiansborg, hvor der på den ene side var en
følelse af, at der ikke blev ofret den fornødne tid på Ældrerådet, omvendt var fornemmelsen
også at der var en lyst til at møde ældreråd for derved at få en fornemmelse af rådenes
arbejde.
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