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Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE 
 

 
Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune 
 
 
Tid:  Onsdag den 09.01.2019 kl. 10.00 – 14.00 
Sted: Lersøcentret, Vipperød 

4300 Holbæk 
 
 
 
Der serveres en let frokost 
 
Fraværende:  
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 

 
3. Godkendelse af referat fra mødet den 12.12.2018. 

Referatet er godkendt med følgende bemærkninger, at ældrerådet gør opmærksom på, at 
de 26 mio. kr. som ikke er afholdt på ældreområdet, kan give nogle udfordringer i det 
kommende budgetår. Samtidig gjorde formanden for ældrerådet opmærksom på, at 
borgmesteren tilkendegav, at høringssvaret vedr. sundhedsaftalen var fuldt ud 
tilfredsstillende. 

 
4. Orientering – Ældrerådet 

a. Orientering fra formand 
b. Orientering fra ældrerådets medlemmer 
Formandens meddelelser er udsendt på mail. 
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I forhold til seniorbladet vil administrationen undersøge hvem bladet henvender sig til, 
hvem der er modtager af bladet og der udsender det. 
 
Orientering fra ældrerådets medlemmer 
Brugerrådet i Tuse har inviteret Bertel Herder på besøg, de afventer en tilbagemelding på, 
om han kan komme. Samtidig har de planlagt et spisearrangement her til marts. 
 
Gitte har modtaget en forespørgsel fra Brugerrådet i Mårsøcentret vedr. puljemidlerne. 
Forespørgsel omhandler, om Brugerrådet kan søge hvis en frivillig skal på kursus som et 
led i arbejdet som frivillig. Ældrerådet tilkendegav, at Brugerrådet var velkomment til at 
søge. 
 
Aage orienterer om, at der har været afholdt nytårskur ude på Lersøcentret, hvor der 
deltog 70 borgere. Samtidig har Aage nogle kommentarer til de nye vedtægter for 
Brugerrådene. 
 
Dorte har været til Brugerrådsmøde ude i A-huset. Brugerrådet i A-huset har også 
spørgsmål til de nye vedtægter for brugerrådene. Samtidig har A-huset planlagt en tur til 
Christiansborg i foråret 2019. 
 

5. Orientering fra administrationen 
Udvalget Ældre og Sundhed har haft deres første udvalgsmøde, hvor de bl.a. drøftede 
takststigning på madservice og handleplan for mellemkommunale refusioner.  
 
I forhold til boligstrategien og nyt plejecenter er der blevet udarbejdet en analyse og der 
vil frem til marts/april være en proces i at få udarbejdet en boligstrategi. I den periode vil 
der ikke skulle træffes nogen politiske beslutninger. 
 
KKR er klar til at sende sundhedsaftalen i høring, hvor udvalget og ældrerådet får 
mulighed for at komme med kommentar. 
 
Administrationen har arbejdet på en ny organisering af visitationen. Visitationen er 
inddelt i 3 grupper, et frontteam og to back teams.  

 
6. Boligstrategi på ældreområdet. 

 
På Kommunalbestyrelsesmødet den 21.11.2018 blev besluttet, at Holbæk Kommune 
skulle udarbejde en ny boligstrategi og et nyt plangrundlag for Holbæk Kommune. Som 
baggrundsmateriale skulle udformes en analyse, der sætter focus på mulighederne og 
udfordringen for bosætning i Holbæk Kommune. 
 
Denne opgave er blevet placeret i Vækst og Bæredygtighed  
Tidligere på året  har Ældrerådet nedsat et udvalg, der skal indgå i et arbejde omkring 
udarbejdelse af en boligstrategi på ældreområdet i Holbæk Kommune og fremme 
etablering af et nyt plejecenter i Holbæk by. Det har bl.a. medvirket til at 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at bygge et nyt plejecenter i Holbæk by. 
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Ældrerådet har anmodet om at blive inddraget i arbejdet med en ny boligstrategi og 
bedt om at få en gennemgang af baggrundsmaterialet til en ny  boligstrategi. 
Ældrerådet har modtaget en positiv tilbagemelding fra borgmester og administration. 
Derfor er repræsentanter fra Vækst og bæredygtighed inviteret til at gøre Ældrerådet 
bekendt med analysen og indgå i en dialog og drøftelse af analysens resultater. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet modtager orienteringen og drøfter analysen og dens resultater. 
Jacob Bonde Pollmann fra Vækst og Bæredygtighed gav en orientering om 
exometricanalyse som der er blevet lavet i forbindelse med den nye boligstrategi. 
Ældrerådet tager orientering til efterretning. 
 
Der indkaldes til møde i boligstrategigruppen for behandling af en kommende 
boligstrategi på ældreområdet. 
 
Det fremviste materiale vil blive eftersendt til ældrerådets medlemmer. 

 
7. Høringssvar med anbefalinger omkring ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord. 

 
Ved finanslovens vedtagelse blev besluttet, at der skal indarbejdes et nyt focusområde 
i den nugældende værdighedsgaranti. 

 
I finanslovsteksten for 2019 står bl. a. ”at Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om 
at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe 
ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med 
inddragelse af civilsamfundet.  
Som led i initiativet ændres bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, 
så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i deres 
værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes.  
Der afsættes 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne udmøntes til 
kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og 
udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet” 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet drøfter udarbejdelse af et høringssvar og vælger medlemmer til udformning 
af et høringssvar. 
Konsulent Kirsten Becker vil udarbejde et oplæg om ensomhed, tab af livsmod, sorg og 
selvmord, som ældrerådet kan afgive høringssvar på. 

 
8. Vilkår for deltagelse i Folkeoplysningsudvalg og § 18 udvalg. 

 
På Ældrerådets møde den 12.12.2019 blev det besluttet, at indstille Johnny Petersen til 
Folkeoplysningsudvalget (suppleant Jørgen Steen) og Helge  Olsen til § 18 udvalget 
(suppleant Dorte Hendrich). For at ligestille vilkårene i de to udvalg med udpegninger 
til Regionsældrerådet og Integrationsrådet anbefales, at der udbetales diæter for 
mødedeltagelse i de to udvalg når der foreligger en dagsorden. 
 
Det indstilles,  
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At Ældrerådet godkender, at der ved deltagelse i oplysningsudvalget og § 18 udvalget 
udbetales diæter, når der foreligger en dagsorden. 
Ældrerådet tiltræder, at deltagelse i folkeoplysningsudvalget og §18 udvalget får udbetalt 
diæter når der foreligger en dagsorden. 
 

9. Drøftelse af anvendelse af puljemidler. 
 

Ved godkendelse af budget 2018 og overslagsårene blev videreført en pulje på 550.000 
kr. til styrkelse af brugerråd og frivillighed og arbejdet med ældre samt 200.000 kr til 
materielle anskaffelser til området.  
Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen at overføre ikke forbrugte midler fra 
2017 på 421.000 kr. til puljen styrkelse af brugerråd og frivillighed i arbejdet med 
ældre. 
På Ældrerådets møde den 18.09.2018 blev fastlagt kommissorium for anvendelse af 
midler fra puljen til styrkelse af brugerråd og frivillighed i arbejdet med ældre.  
Samtidig blev vedtaget en ansøgningsprocedure og fastlagt et formelt  
ansøgningsskema. 
På mødet den 09.01.2019 vil blive fremlagt en opgørelse over forbrug af puljen til 
styrkelse af styrkelse af brugerråd og frivillighed med ældre. 
Ældrerådet skal forholde sig til anbefaling af merforbrug/mindreforbrug af 
puljemidlerne. 
Til mødet foreligger ansøgninger fra december 2018 og januar 2019  fra 

Brugerrådet ved Elisabethcentret  ansøgning om tilskud til fællesspisning i alt 
14.400 kr. 
Brugerrådet ved det Aktive Center Orø ansøgning til at udvikle fællesspisning i alt 
5000 kr. 
Brugerrådet ved Stenhusbakken ansøgning om ny opvaskemaskine i alt 6000 kr. 
Pensionistforeningen for Jyderup og Omegn ansøgning om indkøb f 
Seniorsangbogen i alt 15.000 kr. 

 

Det indstilles, at 
Ældrerådet orienterer sig omkring forbrug af puljen til styrkelse af brugerråd og 
frivillighed med ældre, at 
Ældrerådet behandler de fremsendte ansøgninger og at  
Ældrerådet drøfter anbefalinger omkring anvendelse af det opståede mindre/mer 
forbrug. 
Ældrerådet har behandlet og tiltrådt de indkomne ansøgninger. 
  

10. Synliggørelse af Ældrerådet. 
 
Der har gennem længere tid været en drøftelse om Ældrerådets synlighed i 
offentligheden idet der er udtrykt et ønske om en større synliggørelse af Ældrerådet. 
Endvidere skal Ældrerådet tage stilling til udformning af informationsmateriale om 
Ældrerådet. Den nedsatte gruppe blandt Ældrerådets medlemmer har afholdt møde 
om synlighedsstrategien og vil fremlægge sine tanker om denne. 
Johnny Petersen har fremsendt e-mail til Ældrerådets medlemmer med udkast til 
emner til drøftelse. 
 
Det indstilles, at 
Ældrerådet drøfter etablering af en mulig synlighedsstrategi for Ældrerådet, og 
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tager stilling til udformning af et informationsmateriale om Ældrerådet og dets arbejde. 
Arbejdsgruppen præsenterede det videre arbejde med synlighed af ældrerådet. Nogle af 
de emner som blev drøftet var: 
 
Ældrerådet beslutter, at synlighed skal på som fast punkt på hver dagsorden til 
ældrerådsmøderne. 
 
Læserbreve: Ældrerådet skal hjælpe hinanden til, at skrive flere læserbreve med 
forskellige emner som ældrerådet gerne vil i medierne med. 
Nordvestnyt: Gør mere brug af Nordvestnyt, f.eks. med høringssvar eller generet indlæg. 
Hjemmesiden: Ældrerådet vil kontakte borgmesteren om hjælp til ressourcer til at 
opdatere og vedligeholde hjemmesiden. 
Sociale medier: Her tænkes der brug af Facebook. Dorte arbejder videre med 
mulighederne. 
Temamøder: Ældrerådets afholder små temamøder. 
Pjecer/folder: Ældrerådet beslutter sig for at udarbejde en ny folder. Arbejdsgruppen og 
Steen-Kristian arbejder videre med ideen. 
 

11. Eventuelt. 
Aage gør opmærksom på at vedtægterne for Brugerrådene er mangelfulde. Han ønsker, at 
ældrerådet gør spørgsmålstegn til nogle af punkterne ved møde med administrationen d. 29. 
januar 2019. Aage udarbejder et notat. 

 
Med venlig hilsen 

 
Steen-Kristian Eriksen 
Formand 

 
 

Evt. afbud til  
 

  
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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