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Referat til ÆLDRERÅDSMØDE 
 

 
Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
Tid:  Onsdag den 07.03.2018 kl. 10.00 – 14.00 
Sted: Elisabethcentret, Carl Refsvej 2, 4300 Holbæk  
 
Der serveres en let frokost 
 
Fraværende:  
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 

 
3. Godkendelse af referat 

Jørgen er valgt ind i madpanelet i stedet for Hanne Cold som er udtrådt af ældrerådet. 
Johnny manglede at der stod mere i punktet orientering fra ældrerådets medlemmer.  
Herefter blev referatet godkendt. 
 

4. Orientering – Ældrerådet 
a. Orientering fra formand 

Formandens meddelelser er udsendt på mail. 
 
Ældrerådet nedsætter en arbejdsgruppe til udarbejdelse af høringssvar vedrørende de 
tildelte puljemidler som Holbæk Kommune vil modtage i 2018. Arbejdsgruppe består af 
Elsebeth og Steen-Kristian. 
 
Holbæk Kommune har fået bevilget 6.312.000 kr. i tilskud i 2018. Midlerne skal anvendes 
til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og til at nedbringe sygefravær. Nogle 
af de forslag som administrationen peger på til udmøntning af midlerne er: 
 

• Ekstra bevilling til plejecentre med fokus på lokale løsninger til at håndtere 
demente borgere. 

• Ekstra nattevagt i hjemmeplejen 
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• Ekstra hænder til udredning og dokumentation i hjemmeplejen 

• Afskaffelse om krav til robotstøvsugning 

• Ekstra nattevagt på plejecentre 
 

b. Orientering fra ældrerådets medlemmer 
Axel fortæller at der har været afholdt årsmøde i brugerrådet Byparken. Der kom et flot 
fremmøde. Byparken oplever, at der kommer flere og flere borgere til deres aktiviteter. 
 
Gitte har været ude og besøge brugerrådet på Mårsøcentret, de var meget interesseret i 
at hører mere om puljemidlerne hvor de kunne søge om bowls. 
 
Aage fortæller at brugerrådet har afholdt årsmøde og at de planlægger en påskefrokost. 
 
Jørgen fortæller at brugerrådet ude på Tuse forbereder at skal afholde en 75 års 
fødselsdag. I april måned skal de holde en 100 års fødselsdag for en borger på centret. 
Jørgen efterspørger om man kan ændre den ret man vil få den dag til en anden. Det kan 
man sagens, Jørgen skal tage fat i køkkenet.  
 
Johnny har været til møde på sygehuset d. 7. februar 2018 omkring bl.a. almen praksis, 
palliation og en række andre emner. Holbæk Sygehus vil afholde et nyt møde, hvor man 
vil drøfte nogle af de emner som blev peget på d. 7. februar. Mødet vil finde sted d. 14. 
maj 2018. 
 
Elsebeth har været til møde med brugerrådet Elisabethcentret, de spurgte ind til 
puljemidlerne og §18 puljen. Thomas oplyser, at der på Holbæk Kommunes hjemmeside 
ligger et administrationsgrundlag, hvor man kan se hvilke kriterier der er gældende for, at 
kunne søge §18 midler. §18 midlerne dækker over alle aldersgrupper. 
 
Dorte har været til temadag i Allerød, hvor hun fik uddelt forskellige materiale, som hun 
gerne vil sende ud til ældrerådets medlemmer, hvis de er interesseret. Dorte oplyser, at 
hun ikke er valgt ind i brugerrådet A-huset, men er blevet valgt som observatør i 
brugerrådet. 

 
5. Orientering fra administrationen 

Man har valgt at ændre på organisationen i Holbæk Kommune. Man ønsker at have en 
fladere organisation med færre ledelseslag. Den nye organisation vil træde i kraft pr. 1. maj 
2018. 
 
Tilpasning af organisationen vil betyde for Aktiv hele livet, at: 

• Aktiv hele livet får tilført enhederne støtte til jobrehabilitering, misbrugsindsatsen, 
beskyttet beskæftigelse og forsorg samt servicelovsteamet i plan til jobrehabilitering 
fra kerneområdet Alle kan bidrage.  

• Sundhed og forebyggelse bliver nedlagt og Sundhed og Genoptræningscentret bliver 
lagt ind under dag- og plejecentre, hvor medarbejderne i Folkesundhed til tilknyttet til 
de enkelte kerneområder.  

• Kantine på Jernbanevej og på Kanalstræde overgår til Vækst og Bæredygtighed. 
 
I løbet af foråret træder den nye databeskyttelsesforordning i kraft og det betyder at man i 
Holbæk Kommune i øjeblikket kører en proces hvor man bl.a. er i gang med at rydde op. 
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Kravene til hvordan man opbevarer personfølsomme oplysninger på sin computer, drev m.m. 
er blevet skærpet og det betyder, at der vil ske nogle ændringer på området.  
 
Der har været afholdt udvalgsmøde for udvalget Ældre og Sundhed. Her blev der bl.a. drøftet 
værdighedspolitikken, drøftelse af samarbejde med ældrerådet og boligstrategi. Udvalget 
blev også præsenteret for ventelisten over plejeboliger. Når man kigger på ventelisten kan 
man se, at det er specifikke steder borgerne gerne vil bo, det er bl.a. i Holbæk by, 
Fjordstjernen og Tysingehave. De borgere som står på ventelisten på nuværende tidspunkt er 
borgere som bor i Holbæk by eller borgere fra andre kommuner. 
 
Der har desværre været en sag omkring tyveri Tølløse. Administrationen har gjort alt hvad de 
kan få at både medarbejdere og borgere kan føle sig sikre og trygge. Man oplever, at nogle 
medarbejdere er bange for at blive overvåget og optaget af borgerne pga. usikkerheden. 
Administrationen har signaleret ud til borgerne, at de skal tage kontakt til politiet hvis de 
føler sig usikre og opfatter noget mistænksom i stedet for at tage sagen i egen hånd.  
 
Administrationen er gået i dialog med brugerrådene om at planlægge 75 års fødselsdag for 
borgerne i kommunen. 
 
I forlængelse af brev sendt til brugerrådsformændene i kommunen, vil Thomas i den 
kommende tid indkalde til et dialogmøde, hvor man vil drøfte forskellige emner. 
Administrationen er i gang med at kigge på en fornuftig model af vedtægten, her vil man 
bl.a. kigge på det årlige tilskud som brugerrådene får udbetalt. 

 
6. Ny vedtægt for Ældrerådet og samarbejdsaftale med Byrådet i Holbæk Kommune. 

 
Ældrerådet arbejder i dag efter et sæt vedtægter og en samarbejdsaftale, der er indgået 
med Byrådet i Holbæk Kommune ultimo 2017 efter konsultationer med borgmester og 
udvalgsformand.  
Vedtægt og samarbejdsaftale med Byrådet Holbæk Kommune tilrettes forinden 
fremsendelse til kommunalbestyrelsens godkendelse. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet drøfter den nugældende vedtægt og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune, 
og at 
Ældrerådet administrativt fremsender ønske om  godkendelse af  Vedtægt og 
Samarbejdsaftale med kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune. 
Ældrerådet tiltræder den revideret vedtægt. Administrationen fremlægger den for 
kommunalbestyrelsen. 

 
7. Ny forretningsorden for Ældrerådet. 

 
Ældrerådet udarbejder vedtægtsmæssigt  sin egen forretningsorden og fastlægger i selv 
retningslinjer for Ældrerådets konkrete virke. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet drøfter den nuværende forretningsorden, der er vedtaget den 17 marts 2010, 
og fastlægger eventuelle ændringer i funktionsmåde for Ældrerådets konkrete virke. 
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Ældrerådets formand tilretter forretningsorden efter kommentar fra ældrerådet medlemmer 
og sender ud til medlemmerne. Forretningsorden er godkendt, når den er tilrettet. 
 

8. Beslutninger om praksis for Ældrerådets arbejde. 
 
På mødet den 07.02.2018 blev behandlet et referat fra et møde i formandsskabet den 
26.01.2018. 
På baggrund af de fremlagte tilkendegivelser i Ældrerådet omkring Ældrerådets 
mødeafholdelse og de fremlagte konditioner omkring Ældrerådet fastlægges bl. a. 

A. Ældrerådets økonomi 

Der indstilles til beslutning 

- at der alene kan udbetales diæter, daglønstab og kørselsgodtgørelse efter 
gældende regler, når der foreligger en dagsorden og et referat – og at 
ældrerådsmedlemmet er udpeget til at repræsentere Ældrerådet i faste udvalg. 

-  at der foretages udbetaling af diæt og kørselsgodtgørelse ved deltagelse i 
Regionsældrerådets  og integrationsrådets møder. 

-  at der  ved deltagelse og arbejde i  undergrupper/arbejdsgrupper og ved deltagelse 
i temamøder, konferencer og brugerrådsmøder alene ydes dækning af kørsel og 
gebyrer. 

- at der ydes diæter og kørselsgodtgørelse ved Danske Ældreråds 
repræsentantskabsmøde og efterfølgende temadag. 

- at Ældrerådet kan træffe beslutning om udbetaling af diæter og kørselsgodtgørelse 
samt deltagergebyr ved ældrerelaterede aktiviteter efter beslutning i behandling i 
Ældrerådet. 
Ældrerådets medlemmer tilslutter og godkender ovenstående punkter. 
 

B. Ældrerådets dagsordener 

Der foreligger to muligheder for udformning af dagsordener.  

- Udformning af dagsordener fastlægges af formand i samarbejde med næstformand 
og kasserer samt administration. 

- Udformning af dagsordener formuleres og beskrives af administrationen efter 
aftale med formandskab. 

Det indstilles til beslutning, at dagsordener fastlægges af formand i samarbejde med 
næstformand og kasserer samt administration.  
Ældrerådets medlemmer tilgår indstillingen og beslutter at formanden udarbejder 
dagsorden i samarbejde med ældrerådets medlemmer samt administrationen. 

C. Ældrerådsmedlemmernes økonomi 

Det foreligger mulighed for to ordninger 

- der udbetales et fast honorar på 2300 kr. årligt for hvert ældrerådsmedlem 
- der udleveres en Ipad med opkobling til mobilnet  
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Det indstilles til beslutning, at hvert ældrerådsmedlem tilkendegiver sin prioritet. 
Ældrerådet beslutter, at modtage et fast honorar på 2.300 kr. 

D. Avishold for ældrerådets medlemmer eller formandskab 

Det indstilles til beslutning, at administrationen undersøger muligheden af at 
Ældrerådets medlemmer eller formandskab kan modtage et avishold, og under hvilke 
betingelser. 
Ældrerådets medlemmer fraviger punktet vedr. avishold. 

9. Drøftelse af anvendelse af puljemidler. 
 

På mødet den 07.02.2018 blev behandlet et referat fra et møde i formandsskabet den 
26.01.2018, herunder at der foreligger en  pulje på 550.000 kr. til styrkelse af brugerråd og 
frivillighed og arbejdet med ældre. 
Endvidere at der foreligger en pulje på 200.000 kr. til brugerrådenes arbejde efter 
ansøgning. 
Beslutningen i formandsskabet var, at det indstilles,  
at formand, næstformand og kasserer udpeges til et udvalg til fordeling af midler fra de to 
puljer til styrkelse af brugerråd og frivillighed samt arbejdet med ældre. 
Endvidere var indstillingen, at  
formand, næstformand og kasserer efter ansøgning fik kompetence til at fordele midler til 
frivilligarrangementer i øvrigt eller ekstraordinære aktiviteter på de aktive centre efter at 
en indstilling om bevilling af midler har været forelagt Ældrerådet til kommentering. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet drøfter den trufne beslutning og beslutter sig for at udpege et fordelingsudvalg 
og fastlægge dets kompetence. 
Der nedsættes et fordelingsudvalg, ældrerådet vælger Helge og Jørgen. 
 

10. Dialogmøde med udvalget Ældre og Sundhed mandag den 28. Maj 2018 kl. 12.00 – 15.00. 
 

Den 28. Maj 2018 kl. 12.00 – 15.00  skal afholdes dialogmøde med Ældre og 
Sundhedsudvalget. 
 

Det indstilles, at  
Ældrerådet drøfter emner til dialogmødet og fastlægger uddelegering af emner til 
Ældrerådet. 
Ældrerådet drøfter eventuelle emner til dialogmøde med udvalget ”Ældre og Sundhed” 
 
Forslag til emner: 

• Nyt plejecenter og plejeboliger/senior boliger (boliger og yderområder) 

• Satspuljer  

• Bofællesskab (Tuse) 

• Værdighedsmilliarden 

• Sammenråd, afbureaukratisering, frigørelse af midler. Tilrettelæggelse af arbejdstiden 
for medarbejderne i forhold til transporttiden. 

• Holdninger til budgettet – fremtiden (reduceringer, omlæggelser, nedskæringer m.m.) 

• Inddragelse af pårørende 
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• Hjemtagning af den ældre medicinske patient 

• Sundhedsaftalen – Det nære Sundhed 

• Værdighedspolitik 

• Den tredje alder, hvad ser den ældre sig fremtiden i. Fremtidens ældre. 
(pensionsselskaberne) 

 
 

11. Eventuelt.  
 

 
Med venlig hilsen 
 
Steen-Kristian Eriksen 
Formand 
 
 
Evt. afbud til  
 
Palle Kristensen tlf.: 72 36 45 88 på email: palkr@holb.dk 
  
Mette Frantzen, Administrativ medarbejder 
Tlf: 72365123 eller på e-mail: mefre@holb.dk 
 
Eller 
  
Thomas de Richellieu, Chef for Aktiv Hele Livet  
Tlf: 72366444 eller på e-mail: tdpr@holb.dk 
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