REFERAT
Møde nr. 03-2017
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 09.00 – 12.00,
Mødelokale 292, 2. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Leif Carøe, Niels Jørgen Lundsgaard, Inge Christensen, Erik Mitens, Anna-Lise
Lisbjerg, Poul Lindholt Mikkelsen, Grethe Thordahl Nielsen, Jytte von Seelen,
Arne Nielsen.
Fraværende:
Anna-Lise Lisbjerg, Grethe Thordahl
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.00 –
10.00 (pkt. 3)
Helle Bro, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 09.00 – 10.00 (pkt.
4)
Poula Sangill, Myndigheds- og kvalitetschef for Social, Sundheds og Arbejdsmarked kl. 09.00 – 10.30 (pkt. 4, pkt. 7a, pkt 7b)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 03-2017 den 30.03.2017.
2. Godkendelse af referat nr. 02-2017 den 16.02.2017.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet
5. Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariat
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Brug af hjertestarter v/ Poula Sangill
b. Tilsyn v/ Poula Sangill
c. Opsamlingsliste v/ Arne Nielsen
d. Valgvedtægt v/ Leif Carøe
e. Valgdrøftelse v/ Leif Carøe
8. Budget 2017 – Ældrerådet.
9. Orientering fra, rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgruppe
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 27. april 2017 – 04-2017
12. Eventuelt.
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden nr. 03-2017 den 30.03.2017.
Godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 02-2017 den 16.02.2017.
Godkendt

3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
Jens Kristian Hedegaard:
National pulje til service i hjemmet (hjemmeplejen) især for småtspisende
ældre, Holstebro Kommune agter at ansøge.
Helle Bro
Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked gav en præsentation af sig
selv. Opmærksom på, at vi ikke skal overtage opgaver fra stat og især region, som ikke er finansieret. Arbejde på at bedre trivslen i en overbebyrdet
afdeling. Overveje omlægninger, så effektiviseringerne bliver så gode som
muligt og alle området vil blive gennemarbejdet. Nye partnerskaber (lokalsamfundene, foreninger), dagtilbuddene, kvalificeret arbejdskraft i plejen.
Helle Bro har gjort det politiske system opmærksom på, at der er knebne/utilstrækkelige midler til området.

4. Meddelelser fra Sundhedsområdet
Poula Sangill
Fra 1. maj 2017 er Jens Bejer Damgaard ansat som sundhedschef. Kommer
med erfaringer fra regionen på det nære sundhedsområde. Oprindeligt fra
Holstebro.
Jens Kristian Hedegaard
Taler for en ”demografisk regulering” af den kommunale økonomi, i.e. det
nære sundhedsvæsen (overførsel af opgaver, som ikke er finansieret).
Debat om klippekort, udadreagerende demente, dokumentationskrav/-behov, fællessprog III.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Opfølgning på mødet i Vinderup (som var en succes) og ideer til nyskabelser på vores baglandsmøder/informationsmøder: ”Mød dit Ældreråd”.
b. Intet.
c. Intet.
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6. Høringer mv.
a. Der er afgivet høringssvar:
 Sundhedspolitik
 Køkkener i plejeboliger
Beslutning
Intet.

7. Aktuelle drøftelser
a. Brug af hjertestarter v/ Poula Sangill
b. Tilsyn v/ Poula Sangill
c. Opsamlingsliste v/ Arne Nielsen
d. Valgvedtægt v/ Leif Carøe
e. Valgdrøftelse v/ Leif Carøe
Beslutning
a. Længere debat om genoplivning og livsforlængende behandling, livstestamentet, etiske dilemmaer.
b. Embedslægevæsenet er erstattet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som
ikke længere vil aflægge faste tilsynsbesøg på plejecentrene. De bliver i
stedet behovsbaseret.
De kommunale uanmeldte tilsyn fortsætter – mindst en gang årligt. Og af
og til på tidspunkter uden for vanlig arbejdstid (8-16). Revideret procedure under udarbejdelse, vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside.
Det dialogbaserede tilsyn fortsætter.
Kvalitetsstandarderne er under revision, både de lovbestemte fem og de
lokale.
c. De emner, vi mangler – og kan nå – overføres til erindringslisten.
d. Møde den 5. april i valg- og vedtægtsudvalget.
e. Ca. halvdelen af rådets nuværende medlemmer genopstiller.

8. Budget 2017 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for marts 2017 til godkendelse.
Beslutning
Formand og næstformand har skrevet til borgmesteren om rådets økonomi.
Der tilføres kommunen mere i bloktilskud end rådet disponerer over, og rådet har måttet bede om tilført økonomi fra Handicaprådet de sidste to år.
Forslag om at øge budgettet med 50.000 pr. år.

9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)
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Beslutning
a. Følgende orienterede fra møder i BPR: Poul (Parkvænget), Inge (Krohaven) Niels Jørgen (Beringshaven), Leif (Center Vest), Erik (Bakkebo).
b. Ingen aktivitet i trafik og tilgængelighed
c. Intet.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Ingen.

11. Næste møde den 27. april 2017 – 04-2017
a. Mødet er planlagt til afholdelse i Visitationen – dagsorden er udarbejdet og udsendt.
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring

12. Eventuelt.
Intet.
Ref. Erik Mitens
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