
Ældrerådsmøde. 

Dato og tid: 10. marts 2021, kl. 9 -13, teamsmøde 

Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, John Olsen, Axel Villumsen (fraværende), Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen 

Steen, Elsebeth Ensted, Helge Olsen (fraværende) og Lizzie Munch 

Gæster: 

Charlotte Larsen kl. 9.30 -10.30 

Emilie Steen Petersen og Danja Tusanthan kl. 10.30 - 11.30 

Referent: Kirsten Becker 

 

1. Velkommen  
 

2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra 10. 
februar 2021 

Vedr. punkt 5. Elsebeth Ensted og John Olsen udarbejder / reviderer retningslinjer for 
ansøgninger til Ældrerådets puljemidler. Ikke som skrevet Johnny Petersen. 
Herefter godkendes referatet. 
 

Ekstra 
punkt 

Ældrerådets arbejdsgrupper På mødet besluttede Ældrerådet at gennemgå deltagerne i de forskellige arbejdsgrupper 
og drøfte tovholdere i de enkelte grupper på næste Ældrerådsmøde. 
 

4. Formandsmeddelelse 
 

• Formanden giver orientering om dagsordens til økonomiudvalgets møde. 

• Formanden oplyser at Ældrerådet i 2020 ikke har fået tilført de aftalte 50.000 kr. 
til eget ”driftsbudget”. Beløbet er besluttet i Udvalget for Ældre og Sundhed. 

• Formanden oplyser at (ovennævnte) 50.000 kr. endnu ikke er tilført Ældrerådets 
budget 2021. 

• Formanden orienterer om evt. manglende overførsel af uforbrugte puljemidler i 
2020 og har i den forbindelse rettet henvendelse til administrationen. 



• Formanden ønsker at der i ansøgningsskema til puljemidler fremgår at bevilligede 
midler skal anvendes i ansøgningsåret. 

• Revideret ansøgningsskema godkendes d.d. og John Olsen sender skema med 
godkendelsesdato til Ældrerådets medlemmer samt til administrationen, således 
skemaet lægges på Ældrerådets hjemmeside. 

 

5. 
Kl. 9.30 – 
10.30 

Charlotte Larsen Charlotte Larsen giver orientering. 

• Pr. 1. august 2021 vil der ske en ændring af AHLI; idet socialområdet samles i et 
kerneområde, hvortil borgerne tilknyttes uanset alder. Baggrunden for den 
kommende organisationsændring er udover en samling af socialområdet at 
skoleområdet skal opdeles i mindre skoledistrikter og arbejde med 
”frihedsforsøget”. Ældreområdet oplever en stigende kompleksitet og et stigende 
antal ældre. Sundhedsområdet forventes at skulle arbejde med og implementere 
Sundhedsreformen, som formodes at være undervejs. 

• Socialområdet vil fremover hedde Social Indsats og Udvikling. 

• I forbindelse med etablering af det samlede socialområde vil alle nuværende 
kerneområder i Holbæk Kommune i større eller mindre grad blive berørt.  

 
Johnny Petersen spørger ind til ny Sundhedspolitik i Holbæk Kommune. 

• Charlotte Larsen oplyser at administrationen snarest vil påbegynde de indledende 
tiltag for udarbejdelse af Sundhedspolitik. Dette på trods af at Sundhedsreformen 
endnu ikke er kendt. Hvis der er modsætninger mellem Holbæk Kommunes 
Sundhedspolitik og den kommende Sundhedsreform vil Sundhedspolitikken i 
Holbæk Kommune efterfølgende blive tilpasset. 

Steen-Kristian Eriksen tilkendegiver at Ældrerådet er meget interesseret i at deltage i 
udarbejdelse af en Sundhedspolitik i Holbæk Kommune og senere i arbejdet med 
konkretisering af den kommende Sundhedsreform. 
 
Steen-Kristian Eriksen gør opmærksom på dilemma mellem Ældreråd og Handicapråd 
vedr. ældre borgere på socialområdet. Antallet af ældre borgere på socialområdet 
forventes at stige i de kommende år. 
 



Vedr. budget 2022.  
Charlotte Larsen oplyser at der for nuværende arbejdes med budget 2022. Charlotte 
Larsen forventer at kunne give Ældrerådet mere information på Ældrerådsmødet i maj 
måned. 
 
Vedr. overførselssag i Økonomiudvalget. 
Direktionen har indstillet at: 

• ”Corona-merforbrug” i 2020 ikke bliver overført til 2021.  

• ”Corona-mindreforbrug” i 2020 ikke bliver overført til 2021.  
Derfor forventes Ældrerådets mindreforbrug i puljemidler i 2020 ikke at bliver overført til 
2021. 
 
Charlotte Larsen orienterer om at der vil blive igangsat en analyse af / på ældreområdet. 
Gennem flere år har der været et mindreforbrug på området. 
Analysen vil have fokus på serviceniveau og opmærksomhed på evt. behov for 
omprioriteringer af budgetmidler. 
Konsulenthuset Implement foretager analysen. 
Charlotte Larsen vil sikre at Ældrerådet holdes orienteret om denne proces. 
 
Charlotte Larsen henleder opmærksomhed på opgaveglidning mellem Region og 
kommune. Og giver eksempel på samarbejdet mellem Holbæk, Odsherred og Lejre 
kommuner vedr. samarbejdet om KOL-borgere. Der skal i fællesskab laves en 
projektansøgning. 
 
I forbindelse med organisationsændringen i AHLI pr. 1. oktober 2020 er nye ledere 
tiltrådt. 
Charlotte Larsen opfordrer til at indbyde Helle Klink, Marie Olund og Barbara Lisemose 
(og måske Marianne Hougaard?) til Ældrerådsmøde, hvor de præsenterer sig og deres 
visioner for eget område. 
Dette planlægges i maj / juni måned. 
 



6. 
Kl. 10.30 
– 11.30 

Emilie Steen Petersen og Danja 
Tusanthan 

Orientering og status på processen vedr. bygning af nyt plejecenter 
 
Ældrerådet gives en orientering om den kommende proces. 
 
2- 3 repræsentanter for Ældrerådet kan indgå i workshops. 
Endeligt oplæg for deltagelse i arbejdsgrupper og workshops vil fremgå på Kick-off 
mødet d. 22. marts 2021. 
 
Formanden for Ældrerådet opfordrer til at styregruppen har meget stort fokus på at 
inddrage relevante organisationer og personer i både den indledende og fortsatte proces 
omkring byggeriet og etablering af nyt plejecenter. 
 
Danja Tusanthan opfordrer Ældrerådet til at sende repræsentanter til KLs ældrepolitiske 
konference i september 2021.  
 

7. Orientering fra Ældrerådets 
medlemmer 

Johnny Petersen: 
Har videresendt et brev, som er skrevet til Folkeoplysningsudvalget, til Ældrerådet. Det 
forventes at direktør Lene Magnussen vil kontakte med information. 
 
Elsebeth Ensted: 
Regionsældrerådsmøde er flyttet fra 23. marts til 3. juni 2021. 
 
Gitte Nikolaisen: 
Er i kontinuerlig dialog med Ældre Sagen ved Bjørn Andersen. 
 
John Olsen: 
Vedr. Ældrerådets hjemmeside foreslår John Olsen at arbejdsgruppen mødes til 
opstartsmøde, når det bliver muligt at afholde et fysisk møde. 
Vedr. valg til Ældrerådet opfordrer John Olsen til at gå i handling nu. 
 



Dialog i Ældrerådet om hvornår Ældrerådet skal gå i gang med planlægningen af valg. 
Arbejdsgruppen vil mødes og påbegynde arbejdet og vil indbyde administrationen til 
mødet. 
 
Jørgen Steen: 
Der bør være en dialog om hvordan kandidater opstilles til Ældrerådet. 
Foreslår at golfbilerne i Andelslandsbyen udlånes til Sportsbyen i vaccinationsperioden. 
Jørgen Steen oplyser at der er langt at gå fra parkeringsplads til vaccinationscenter i 
Sportsbyen. 
 
Steen-Kristian Eriksen: 
Brugerrådene i fremtiden. Nogle brugerråd har tilmeldt sig som foreninger og andre har 
ikke. Dette giver udfordringer i brugerrådenes daglige arbejde. 
Steen-Kristian Eriksen er i kontakt med administrationen vedr. de afledte problematikker. 
 
Aage Jelstrup: 
Vedr. opstillingsform: Valgudvalget giver oplæg til opstillingsform. 
 
Dialog om evt. på stemmeseddel at oplyse om lokalt tilhørsforhold. 
 
Kort dialog om § 18-midlerne og udmøntning af disse midler. 
 

8. Emner til dialogmøde med 
udvalget for Ældre og Sundhed 

Dialogmøde formodentlig i maj 
 
Dialogmødet forventes at finde sted d. 3. maj 2021.  
 
Ældrerådet ønsker at følgende emner indgår i dialogen: 

• Budget 2022 og påtænkte effektiviseringer 

• Organisationsændring pr. 1. august 2021 

• Rekruttering og fastholdelse. Hvordan skaber vi i fællesskab den attraktive 
arbejdsplads? 



• Dialog om hvordan Udvalget for Ældre og Sundhed og Ældrerådet skaber forum 
for fælles inspiration. 

• Evt. dialog om analysen på ældreområdet (hvis analysen er færdig) 
 

9. Ansøgninger til Ældrerådets 
pulje. 

Ansøgninger sendes inden mødet. 
 
Ældrerådet har gennemgået indkomne ansøgninger og truffet beslutning om bevilling og 
afslag.  
 
Ældrerådet har efterfølgende ønsket at genoptage dialogen om bevilling og afslag og 
derfor vil udmelding til ansøgere i denne måned blive forsinket. 
 
Ældrerådet vil senere meddele beslutning, som derefter sendes til ansøgere. 
 

10. Evt. Der er aftalt dialog mellem borgmester, udvalgsformand, direktør og Ældreråd d. 1. 
december 2021 kl. 9 – 10. 
 

 


