Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE
Tid:
Sted:

Onsdag den 15. April 2015 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 D

Fraværende:

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, dog behandles punkt 8 efter punkt 10.
3. Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt.
Steen-Kristian oplyste, at han ofte bliver kontaktet med spørgsmål, når der er emner vedr.
ældreområdet i medierne. I øjeblikket drejer det sig om natberedskab, hvilket blev kortvarigt
drøftet.
I forbindelse med orientering fra formandsmeddelelsen om formandens besøg på det nye
Elmelunden, oplyste Karen, at der er indflytning 12. maj og måske er ældrerådet interesseret
i et besøg derude.
Kirsten oplyste, at der til brugerrådsmøde i Tølløse blev spurgt til flere piloter til rickshawcyklerne.
Karen oplyste, at der er nye tiltag på vej for at få flere piloter.
Kirsten oplyste, at der bliver taget nye fotos af medlemmerne til næste ældrerådsmøde d. 13.
maj.
Erik mindede om, at diætsedler skulle afleveres senest i dag.

5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Klaus oplyste at Holbæk Frivilligforening er stiftet. Det drejer sig om forsikring af de frivillige.
Der ønskes noget dokumentation til sammenligning af de tilbud, der skal indhentes.
Det blev drøftet, om der tidligere havde været forsikring af de frivillige, det skal afklares.
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Reglerne for eventuelle puljemidler til dækning af forsikring skal også afklares.
Karen oplyste, at umiddelbart var vurderingen, at det ikke var muligt for kommunen at
dække udgifterne til forsikring, hverken direkte eller via puljemidler.
Klaus oplyste, at der er et stort ønske fra de frivillige om at blive forsikret, og der bliver måske
lidt utilfredshed, hvis det ikke lykkes.
Jens spurgte, om man kunne betale sig uden om visitation til et af de nye plejecentre. Karen
svarede, at det er ikke muligt.
Jørgen berettede om udviklingen i sagen om huslejestigningen i Tuse i forhold til
huslejestigningen i Mårsø. Der har været afholdt et møde og økonomien er blevet
gennemgået flere år tilbage. Der arbejdes videre.
Jean orienterede fra Integrationsrådet med arbejdsopgaver m.m. Der ligger referater fra
diverse møder og andet materiale på Holbæk Kommunes hjemmeside under
Integrationsrådet.

6. Orientering fra administrationen
Karen orienterede:
Der arbejdes på at gøre Stenhusbakken til et større plejehotel. Det er en kompleks
udfordring.
Der arbejdes med rehabilitering, der er ny lovgivning pr. 1/1 2015. Der arbejdes henimod
(sammen med hele omstillingsprojektet), at det bliver mere pakkeorienteret end
ydelsesorienteret og at visitatorerne bliver mere borgerkonsulenter end visitatorer.
Der har været afholdt en konkurrence om navnene til de 2 store områder tidligere By og
Land. De hedder nu Midt og Øst/Vest.
Byrådet har et temamøde i dag, der arbejdes med effektmål, hvad får vi for pengene og
hvilket udbytte vil vi have.
Sygeplejeklinikken på Elisabethcentret er åbnet. Håbet er, at der kan komme
sygeplejeklinikker på alle de aktive centre.
OPP i Tølløse bliver behandlet som et lukket punkt på byrådsmødet i dag.
7. Dialogmøde med Voksenudvalget mandag den 27.04.2015
Den 27.04.2015 skal afholdes dialogmøde med Voksenudvalget.
Ældrerådet har fremsendt en liste med emner, som Ældrerådet foreslår drøftet ved
dialogmødet den 27.04.2015.
Voksenudvalget har tiltrådt de foreslåede emner, og har ikke ønsket at tilføje flere.
Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter de foreslåede emner til dialogmødet og fastlægger uddelegering af
emner til dialogmødet.
Klaus og Kisten meldte afbud, Jørgen og Erik melder evt. afbud til dialogmødet.
Punkterne blev fordelt:
Punkt1: Jean
Punkt 2: Aage
Punkt 3: Axel
Punkt 4: Steen-Kristian (hvis ingen andre)
Punkt 5: Steen-Kristian (hvis ingen andre)
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8. Boligstrategi på ældreområdet
Der gives en orientering om den aktuelle og fremtidige status på boligstrategiområdet ved
Christina Bech Hansen.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om de seneste aktuelle initiativer og drøfter det fremtidige arbejde
omkring boligstrategien i forlængelse af orienteringen.
Christina orienterede om status på indflytning til det nye Elmelunden. Alle flytter ind d. 12.
maj og det er planlagt til mindste detalje for ikke at give unødig støj og uro for beboerne.
P.t. er der mindre tilrettelser, ellers er der klar til indflytning. Officiel indvielse forventes
afholdt, når alt er på plads.
Byggeriet på Samsøvej forløber planmæssigt.
Fjordstjernen forventes at have opstart i begyndelsen af 2016.
Steen-Kristian spurgte, om Ældrerådet i fremtiden ville blive involveret i OPP Tølløse?
Christina svarede, at der i udbudsmaterialet var blevet gjort opmærksom på, at der var andre
interessenter, bl.a. lokalsamfundet.
Klaus spurgte til udlicitering og fremtiden?
Karen svarede, at vi ikke ved hvad fremtiden bringer, det er et politisk spørgsmål. Der er
private leverandører i dag. Steen-Kristian spurgte om de var omfattet af de kommunale
regler, til hvilket Karen svarede ja.
Jean spurgte hvad der sker med Østergården, til hvilket Christina svarede, at det skulle
sælges.

9. Præsentation af de nye ledere i Holbæk kommunes ny organisationsstruktur.
Holbæk kommune har godkendt en ny organisationsstruktur på ældreområdet.
På mødet vil Camilla Hove Lund, Leder af Sundhed og Forebyggelse samt Pernille BruunGuassora, Leder af Effekt og Faglig udvikling præsentere sig selv den nye – ligesom der vil
blive givet en orientering omkring overvejelserne i forbindelse med arbejdet indenfor den
nye ledelsesstruktur.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om de to arbejdsområder i den nye ledelsesstruktur, og drøfter det
fremtidige samarbejde
Pernille Bruun-Guassora gav en kort præsentation af Effekt og Faglig udvikling. Der arbejdes
bl.a. med udvikling, brugerundersøgelser og ældremilliarden.
Ældrerådsmedlemmerne gav en kort præsentation af dem selv.
Camilla Hove Lund gav en kort præsentation af Sundhed og Træning. Derunder hører bl.a.
plejehotellet, akutsygeplejeteamet, forebyggende, genoptræningscentret, køkkener og
kantiner og sundhedscentret. Kerneopgaven er at understøtte de store områder med nogle
tværgående kompetencer. Det er meget forskellige opgaver, så derfor også forskellige måder
at understøtte på.
Karen: generelt ses der på køkken i et sundhedsperspektiv.
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Camilla: der er ny lovgivning på rehabilitering, og kosten er vigtig for energien til
genoptræning.
Der blev bl.a. spurgt til tjek af maden i køkkenet i forbindelse med andre/private
leverandører, prioritering af det sociale i spisning og visitation.
Desuden et spørgsmål til hjemskrivning, hører det under Camilla eller Pernille? Camilla,
svarede, at det har været en succes, derfor gerne en udvidelse, det bliver et samarbejde for
videreudvikling.
Jens kommenterede, at det var godt med 1 indgang til kommunen.
Kirsten oplyste, at det er spændende at høre om de nye tiltag og ønskede god arbejdslyst.

10. Økonomi 2015 og Budget 2016.
Der gives en orientering om den aktuelle økonomi på ældreområdet samt en status og
redegørelse for arbejdet med budget 2016 og overslagsårene ved Marianne Hougaard,
Leder af Økonomi og administration og økonomikonsulent Mia Kolding.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om status på den aktuelle økonomi på ældreområdet samt status
på budgetprocessen 2016 I forlængelse af orienteringen.
Marianne Hougaard og Mia Kolding orienterede om Økonomien i 2015 og lidt om budgettet i
2016 (som ikke er på plads endnu).
Økonomien i Aktiv hele livet – spec. ældreområdet - blev præsenteret. Der blev givet et
overblik over økonomien i 2014 og 2015, og hvorfor der var eventuelle forskelle.
Steen-Kristian spurgte, hvornår Ældrerådet blev inddraget i budgetprocessen?
Karen: Der er en høringsperiode.
Der blev spurgt til besparelser, hvortil Karen svarede, at det er i omstillingsprocessen. Der
skal gøres noget andet, det skal være mindst ligeså godt.
Der blev spurgt til ældremilliarden, hvortil svaret var, at det er politikerne, der bestemmer
hvordan den skal bruges. Flere spurgte så ind til, hvor kan ældrerådet påvirke de
beslutninger. Karen svarede, at det var på dialogmødet med Voksenudvalget.

11. Eventuelt
Steen-Kristian oplyste at til konferencen d. 1. juni, var der tilmelding senest d. 26. maj og man
tilmelder sig selv.
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