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Referat til ÆLDRERÅDSMØDE 
 
 

 

 
 
Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
Tid:  Onsdag den 10.01.2018 kl. 10.00 – 13.00 
Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 
 
Der serveres en let frokost 
 
Fraværende: Afbud fra Gitte Nicolaisen og Aage Jelstrup 
 
 
Dagsorden: 
 
 

1. Velkomst 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
3. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 
Dorte Hendrich indtræder i følgegruppen omkring indkøb i stedet for Aleks Pedersen. 
 

4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer 
Formandens meddelelser er udsendt på mail til ældrerådets medlemmer. 
 
Orientering fra næstformand: 
Ingen 
 
Orientering fra Kasserer: 
Ingen 
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5. Orientering fra administrationen 
Der er vedtaget en finanslov, der bl.a. betyder, at der nationalt udmøntes samlet ½-milliard 
på ældreområdet til primært hjemmepleje og plejecentre. Administrationen vil i den 
kommende tid få mere information omkring beløbets størrelse og krav. 
 
Administrationen er gået i gang med at kigge på den nuværende demensstrategi og 
forventer, at der i slutningen af marts/ starten af april vil komme en temadag, hvor 
ældrerådet vil blive inviteret (den er nu fastsat til d. 19. april kl. 13-17).  
 
Holbæk Kommune er i samarbejde med de øvrige kommuner og med regionen i gang med 
arbejdet omkring en ny sundhedsaftale, der skal gælde fra juni 2019-2013.  
 
Administrationen er så småt gået i gang med at kigge på boligstrategien, da prognoser viser, 
at der vil være mangel på plejeboliger. Strategien skal ses i sammenhæng med 
boligstrategien på specialområdet, da der er et voksende antal ældre borgere med fysisk og 
psykisk funktionsnedsættelse.   
 
Kommunalbestyrelsen behandler i januar en ny styrelsesvægt, der betyder, at der fremover 
vil være et udvalg for ældre og sundhed samt et socialudvalg. Samlet budget for området er 
ca. på 1,1 milliard og dækker ældre, sundhed og handicapområdet.  
 

6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet. 
Johnny efterspørger om Holbæk Kommune er medlem af Sund By netværk. Administrationen 
undersøger sagen og vender tilbage (Holbæk er medlem, Leder af sundhed og forebyggelse, 
Morten Bundgaard, vil informere om samarbejdet på næste møde). 
 

7. Orientering om den fremtidige afgrænsning af Ældreområdet, Det sociale område, 
Handicapområdet og Integrationsområdet. 

 
Det indstilles, at  
Ældrerådet modtager en orientering om de påtænkte afgrænsninger af aktiviteterne på 
Ældreområdet, Socialområdet, Handicapområdet og Integrationsområdet og drøfter 
konsekvenserne af den påtænkte strukturafgrænsning. 
Når budgettet ligger fast efter styrelsesvedtægten vil Chef Thomas de Richelieu give en 
status. 
 

8. Introduktion til Sundheds-og Ældreområdet 
 
Det indstilles, at Ældrerådet på dette møde præsenteres for Jette Nørrekær Lund, leder af 
myndigheden (herunder visitationen) og leder af hjemmeplejen Camilla Hove Lund 
lederne, og orienteres om 
opbygningen af en del af organisationen på Sundheds- og Ældreområdet, samt modtager 
en information om Sundheds- og Ældreområdets budget for 2018. 
 
Chef Jette Nørrekær Lund, leder af Myndighed gav en kort præsentation af området.  
 
Myndighedsområdet arbejder med borgere med psykisk og fysisk handicap og visitering af 
personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem samt gives der støtte til kropsbårne og 
tekniske hjælpemidler. 
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Byrådet har besluttet at der skulle gennemføres et udbud vedr. hjemmepleje mellem 
fritvalgs-leverandørerne. Dette har man i Holbæk Kommune igangsat og kører planmæssigt. 
 
Camilla Hove Lund, leder af hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering gave en kort 
præsentation af området. 
 
Området består af 15 hjemmeplejegrupper som fordeles rundt i kommunen samt 
rehabiliteringsterapeuter og forebyggende hjemmebesøg samt de aktive centre. 
 
Her ydes der bl.a. hjælp til personlig og praktisk hjælp ud fra en individuel vurdering som er 
foretaget af visitationen. Området foretager også forebyggende hjemmebesøg til borgere 
som er fyldt 65 år, hvor en sundhedsvejleder kommer hjem og besøger borgeren i eget hjem.  
 

9. Ældrerådets tanker, ønsker og ideer til Ældrerådets arbejde i indeværende valgperiode. 
 
Ældrerådets medlemmer fremlægger sine tanker, ønsker og ideer til ældrerådets arbejde i 
indeværende valgperiode. 
 
Det indstilles, at  
Ældrerådets medlemmer fremlægger sine tanker, ønsker og ideer til ældrerådsarbejdet i 
indeværende valgperiode. 
Nogen af de tanker, ideer og ønsker som blev drøftet på ældrerådsmødet var bl.a. 
 

• Kulturelle tiltag, hvilke muligheder er der for borgere i kommunen. 

• Kommunikation, mere fokus på synlighed. 

• Det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med regionen 

• Værdighedspolitik og klippekort 

• Tryghed i det offentlige rum 

• Boligstrategi 
 

10. Fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med Ældrerådets funktion og aktiviteter i 
indeværende valgperiode. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådets medlemmer fordeler arbejdsopgaver i forbindelse med Ældrerådets 
aktiviteter i valgperiode, herunder  
a. vælger repræsentanter til at følge de enkelte politiske udvalgs arbejdsområder, og  
b. vælger repræsentanter til at udforme høringssvar i forbindelse med beslutninger, der 
vedrører de ældres vilkår. 
Endvidere indstilles, at  
ældrerådet  
a. nedsætter en arbejdsgruppe til at forestå kommunikation og formulere nyhedsbreve, 
samt  
b. nedsætter en arbejdsgruppe til at forestå og tage initiativ til offentlige møder, temadage 
og ældrepolitiske arrangementer etc. 
Valg til at følge de enkelte udvalgsområder og udforme høringssvar er følgende besluttet: 
 

• Ældre og Sundhed følger Elsebeth og Johnny 
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• Kulturudvalget følger Merete og Hanne 

• Teknik og Miljø følger Aage og Axel 

• Ældre, Sundhed og Omsorgsudvalget følger hele Ældrerådet 

• Socialudvalget – udsat 
 

11. Valg af repræsentanter fra Ældrerådet som kontaktpersoner til brugerrådene. 
 

Der indstilles, at Ældrerådet udpeger repræsentanter til de brugerråd, der måtte ønske en 
kontaktperson til Ældrerådet. 
Brugerrådet Tuse:  
Brugerrådet Byparken: Axel 
Brugerrådet Møllevang:  
Brugerrådet Tølløse: Dorthe 
Brugerrådet Østergården:  
Brugerrådet Lersøparken: Aage 
Brugerrådet Rosenvænget: 
Brugerrådet Elmelunden: 
Brugerrådet Mårsø: Gitte 
Brugerrådet Elisabethcentret: Elsebeth 
Brugerrådet Orø:  
Brugerrådet Åvang:  
 
Steen-Kristian kontakter brugerrådene og vender tilbage med mere information. 

12. 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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