REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 13. Maj 2015 kl. 10.00 – 13.00
Holbæk Kommunes administrationscenter,
Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.10

Fraværende:
Ingen
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat
Referat godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt
Axel Villumsen havde et spørgsmål til pkt. 11 i formandsberetningen.
Kan der forventes en religiøs påvirkning når Danske Diakonhjem starter driften af det nye
plejecenter i Tølløse.
Næstformand Kirsten har deltaget i et udviklingsmøde i forbindelse med det nye plejecenter i
Tølløse, med deltagelse af bl.a. repræsentanter fra Danske Diakonhjem, arkitekter og
ingeniører. Drøftelser gik bl.a. på beliggenhed på grunden.
Der er stor tilfredshed med forslaget om bygningsudseende og indretning, og det ser rigtigt
godt ud. Der plantes skov på området, der vil være blomster, frugt og nyttehave omkring
byggeriet. Deltagerne blev opdelt i grupper, og Kirsten sad i en gruppe hvor der blev set på
tegninger af byggeri indvendig, Gruppen fremsatte forslag om flytning af vægge, der var
forslag om hvilestole m.v.
Den 2.juni skal de mødes igen med ændrede tegninger, og der vil blive set på selve boligen på
dette møde. Den 25. juni skulle tegninger være færdige.
En stor udfordring dukkede op, og det var spørgsmålet omkring inventar, der ikke var med i
bevillingen.
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Kasserer Erik Vester ønskede en drøftelse omkring diætsedler, og hvad der kan udbetales
diæter til. Det der ligger fast er, al transport er omfattet af kørselsgodtgørelse.
Der er diæter til møder med dagsorden og referat og i forbindelse med møder hvor deltagere
er udpeget.
5. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Klaus Nikolaisen omtalte skriftlig henvendelse til Karen Schur fra Frank Andresen, der på
vegne af brugerrådet på Rosenvænget udtrykker bekymring i forhold til problemstillingen
omkring forsikring af frivillige.
Ældrerådet afholder møde med foreningen, der er stiftet med det formål at kunne forsikre
frivillige, umiddelbart efter ældrerådsmødet.
Der er opstået usikkerhed om, om det er korrekt at kommunen ikke må forsikre frivillige, da
forskellige eksterne jurister stiller spørgsmålstegn ved dette.
Mulighederne er at opgive at forsikre, eller at forsøge at søge om midler, få et afslag og
derefter anke afgørelsen til statsforvaltningen.
Egne forsikringer dækker umiddelbart ikke, hvilket indtrykket var at det gjorde de, dog bør
man undersøge egne forsikringer da der kan være forskel fra selskab til selskab.
Brugerrådsformændene bør orientere de frivillige omkring forholdene.
Karen orienterede om Temadag om forsikring af frivillige torsdag den 18.maj i Odense,
Ældrerådes tilbydes en plads. Klaus Nickolaisen deltager.
Aage Jelstrup vil gerne høre mere om ”klippekortsordningen”. Det blev aftalt, at emnet
sættes på til næste mødes dagsorden.
20% af de ældre er ude af stand til at benytte de digitale løsninger, og får ikke oplysninger
om de muligheder der er som bl.a. ”Aktivt Ældreliv”. Der er forslag om at både hjemmeplejen
og de forebyggende medarbejdere kan tage bruchurerne med ud, når de skulle på besøg.
Jørgen Steen omtalte huslejestigningerne i Tuse, som de ikke mener er belyst nok. Karen
forhører sig hvor langt sagen er.
Jens Aage Andersen orienterede om, at han havde hørt Holbæk Kommunes plejecentre
omtalt kritisk i TV og radio omkring embedslægetilsynet og vores eget tilsyn.
Karen svarede, at der ikke er noget kritisk, der er små ting der skal følges op på, men ikke
noget der umiddelbart giver anledning til kritik.
Axel var med til åbningen af ”Aktivt Ældreliv”, og Axel holdt åbningstalen.
Jean Petersen ville, ligesom Aage gerne høre mere om ”klippekortsordningen”, hvad er
status, hvad bruges det til.
Jean har deltaget i et integrationsseminar og deltog i emnet ” fælleskab og medborgerskab”
Hvor skal de bo ? hvordan kan vi som medborgere spille ind i forhold til modtagelse af disse
nye medborgere.
Der er flere flygtninge fra tidligere, der melder sig til frivilligt arbejde i bl.a. sportsforeninger
Spørgsmålet er, om der en koordinering af de forskellige frivillighedsgrupper ?
Kirsten huskede alle på, at der er sundhedsdag den 20.juni.
Kirsten bad alle om at hjælpe med at formidle budskabet og foreslog at Ældrerådet deltog
med en stand for at øge synligheden.
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6. Orientering fra administrationen
Karen foreslog, i forhold til spørgsmålene omkring klippekortsordningen, at emnet kom på
som tema på næste møde, hvilket der var enighed om.
Christina Lejre Nielsen kan på mødet fortælle mere om ordningen.
Der blev flyttet ind på Elmelunde den 12.maj, det er gået rigtigt godt, og stemningen har
været god.
Der mangler nye møbler til fællesarealerne, og indtil disse leveres, bruges de hidtidige
møbler.
Erik spurgte om der var gjort noget ved niveauforskellene fra terrasserne til terræn, hvilket
Christina Bech Hansen under pkt. 7 kunne fortælle at det var der. Der var sat rækværk op
omkring terrasserne så uheld derved undgås.
Der er nu pres på sundhedscentret. Det er godt at det nu bruges, da det tidligere har været
svært at få henvisninger fra læger og sygehus nok.
Også opleves der nu også pres på genoptræningen, hvilket betyder at åbningstiden ændres
for at forsøge at imødegå presset.
Rehabilitering styrkes - et punkt der sættes på næste møde.
Karen orienterede om potentialeafklaringen vedr. frit valg på genoptræningsområdet. Skal
på som punkt på næste møde i Udvalget for Voksne.
Håber på, at Ældrerådet kan nå at udarbejde kommentarer, så disse kan komme med på
mødet i Udvalget for Voksne. Der lægges op til en Godkendelsesmodel.
Træningens kvalitet skal reguleres af kvalitetsstandarder.
Steen-Kristian og Klaus udarbejder bemærkninger, inden den 26.maj
Jean spurgte om, hvorledes det er gået i forbindelsen med hjemtagelsen af Område Øst,
hvortil Karen svarede, at der sker ændringer, nye planer udarbejdes og det går fremad i den
rigtige retning.
Emnet ”Plejebolig uden center” tages op som emne på et efterfølgende møde.

7. 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 omtalte om muligheder for at fejre indvielsen af Elmelunden.
Der er 70 pladser på Elmelunden og det formodes at inden udgange af juni, at alle pladser er
besat.
Samsøvej skyder i vejret, rejsegilde den 16. juni, der vil kunne ses en prøvelejlighed på det
tidspunkt.
Udbudsjurist fra udbudsafdelingen Siv Kjær Wagner er projektleder i forhold til det nye
plejecenter i Tølløse.
8. Evaluering af Dialogmøde med Voksenudvalget mandag den 27.04.2015
Den 27.04.2015 blev der afholdt dialogmøde med Voksenudvalget.
Det indstilles, at
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Ældrerådet drøfter mødets forløb og indhold.
Ældrerådets opfattelse af mødet var generelt positiv.
Politikkerne havde en mere positiv indstilling og var mere aktive.
Enkelte medlemmer af ældrerådet var lidt skuffede over opfattelsen af manglende
forberedelse fra politikkerne.
9. Udvikling af Stenhusbakken.
Holbæk kommune har påbegyndt et arbejde omkring tilpasning og udvikling af
tidssvarende plejecentre og ældreboliger.
Der gives en orientering om arbejdet med udvikling af Stenhusbakken ved Christina Bech
Hansen og Birgit Becher Andersen.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om arbejdet med udvikling af Stenhusbakken, og drøfter de
fremlagte tanker om udvikling af Stenhusbakken.
Birgit og Christina er deltager foreløbigt samlet på opgaven, men opdeles på et senere
tidspunkt.
Birgit orienterede om, at de midlertidige pladser samles på Stenhusbakken, enkelte forbliver
på centrene, eksempelvis forbliver de specialiserede boliger på Elmelunden.
Plejehotellet på Åvang i Regstrup flyttes bl.a. til på Stenhusbakken.
Der vil blive oprettet 30 pladser til at starte med, og en udvidelse vil kunne ske langsomt og
efter behov ligesom udvidelse sker når nuværende boliger bliver ledige.
Udvikle det tætte samspil med dagcenter, cafe, træning m.v. og derved kunne bruge huset
mere aktivt som borger.
Ældrerådet bakker op omkring tankerne, og mener at det lyder meget positivt og anbefaler
ideen til Udvalget for Voksne, som skal behandle emnet på deres næstkommende møde.
10. Høringssvar omkring levering af tandproteser til pensionister.
Pensionslovens regler om udvidet helbredstillæg til briller, tandbehandling og fodpleje kan
enten sendes I udbud eller gennemføres ved en prisaftale.
Borgerservicekonsulent Kirsten Johansen vil orientere om leverings af tandproteser til
pensionister I Holbæk kommune som grundlag for Ældrerådets holdning til høringssvar på
området.
Det indstilles, at
Ældrerådet orienteres om grundlag for levering af tandproteser til pensionister og drøfter
afgivelse af høringssvar.

Kirsten Johansen fra Borgerservice orienterede om at nuværende aftale er ved at udløbe.
Det er ikke et krav at det skal i udbud, men der skal indgås nye aftaler.
Erik spurgte om alle bliver orienteret om, hvilket tilskud der gives og om alle tandteknikere
kan benyttes. Tilskuddet bliver beregnet ud fra aftalen og ydes hvor der er aftaler. Hvis man
ønsker anden tandtekniker end dem der er aftale med, så kan der forekomme egenbetaling
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hvis regningen overstiger det aftalte tilskud.
Der behandles mellem 400 og 500 ansøgninger om året på tilskud til tandbehandlinger.
Måske kunne informationsmateriale udleveres af de forebyggende medarbejdere på lige fod
med brochure omkring ”Aktivt Ældreliv”.
Erik foreslog at de forebyggende medarbejdere indbydes til at deltage i et møde for at drøfte
muligheder for at informere.
Foreløbigt er der kontakt til de kliniske tandteknikere for at drøfte fremtidige muligheder, og
det kan forventes at der indgås aftaler som for nuværende.
Priserne i Holbæks aftaler er på et absolut rimeligt niveau i forhold til andre kommuner.
Kirsten undersøger om der er særlige vilkår gældende i forhold til tandlæger i udlandet.
Høringssvar:
Ældrerådet tiltræder, at der indgås aftaler om pristilbud med kliniske tandteknikere
fremfor at gå i udbud.
Kirsten orienterede om, at den 1.december implementeres 4. bølge omkring digital
selvbetjening, som omhandler mange af de områder der berører ældre, såsom
helbredstillæg, tandteknik, ansøgninger m.v.

11. Ældrerådets tanker, ønsker og ideer til Ældrerådsarbejdet i efteråret 2015.
På Ældrerådets møde den 15.01.2014 blev fremsat en række ønsker til ældrerådsarbejdet i
indeværende valgperiode.
Der fremkom bl.a. følgende ønsker:












Ældreguide
Ældrerådet bør have fokus på, at beskæftige sig også med friske ældre
Ældrerådet bør bevæge sig rundt i kommunen – eks. På plejehjemmene
Afvikling af større arrangementer, som Ældrerådet arrangerer
Presse, synlighed og fremkommenlighed
Mad tilbage på plejecentrene – og på de aktive centre
Kompetencen hos medarbejderne i organisationen – så de er bedre klædt på ude hos
borgerne
Kvalitetsstandarder
Busture
Aktive liv hele dagen ude hos de ældre – fremme trivsel til efter kl. 15.00.
Ældrerådet bør have egen hjemmeside eller være mere synlige på Holbæk Kommunes
hjemmeside

Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter hvilke tanker, ønsker og ideer der er til Ældrerådsarbejdet aktiviteter i
efteråret 2015.
Punktet blev udsat til næste møde.
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12. Eventuel
Ingen punkter til eventuelt
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