REFERAT
Møde nr. 05-2017
Torsdag den 18. maj 2017 kl. 09.00 – 12.00,
Mødelokale 187, 1. 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:
Arne Nielsen, Anna-Lise Lisbjerg
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.00 –
10.00 (pkt. 3)
Poula Sangill, Myndigheds- og kvalitetschef for Social, Sundheds og Arbejdsmarked kl. 09.00 – 10.00 (pkt. 4)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden nr. 05-2017 den 18.05.2017.
Godkendelse af referat nr. 04-2017 den 27.04.2017.
Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
Meddelelser fra Sundhedsområdet
Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariat
Høringer mv.
Aktuelle drøftelser
a. Valg v/ Leif Carøe
8. Budget 2017 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 22. juni 2017 – 06-2017
12. Eventuelt.

31.05.2017/ehc

Referat
1. Godkendelse af dagsorden nr. 05-2017 den 18.05.2017.
Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 04-2017 den 27.04.2017.
Godkendt
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
Jens Kr. Hedegaard:
Center for Sundhed: Der er en budgetoverskridelse på godt 15 mio. kr. (begrundet af dels uforudsete omkostninger, dels forsinkelse af byggeriet) Beløbet er blevet efterbevilliget af byrådet.
Den kommunale budgetfase er startet, udvalgene melder ind med forslag.
Social- og Sundhedsudvalget kan ikke, inden for økonomiudvalgets udstukne rammer, få budgettet til at hænge sammen (fremskrevet fra 2016 uden at
der er taget hensyn til, at man akkumulerede et stort underskud). Udvalget
må på sigt have tilført øgede midler, og der er behov for en automatisk demografisk regulering af rammerne.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet
Poula Sangill:
Analysespor sat i gang i hele organisationen med henblik på forbedrende og
smartere løsninger, gerne men ikke nødvendigvis, også billigere.
Der vil blive fremsender høringsmateriale om plejevederlag.
Debat om de kommunale plejehjemstilsyn og især det ”dialogbaserede” tilsyn, som i dag er et referat af dialogmødet.
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Ny landsformand for Danske Ældreråd blev Erik Stagsted.
Det regionale Ældreråd holder formands/næstformandsmøde i efteråret.
b. Valg- og vedtægtsudvalget indkaldes til møde i juni.
c. Intet
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6. Høringer mv.
a. Der er afgivet høringssvar:
 Tilsyn i plejeboliger
Beslutning
Høring er ikke pligtig iht. Sociallovgivningen, men iht. §30 i Retssikkerhedsloven.

7. Aktuelle drøftelser
a. Valg v/ Leif Carøe
Beslutning
a. Leif har lavet en flot pamflet, som bør distribueres meget bredt (med
ugeaviserne).
Korte orienteringsmøder (fra 19.00 - 20.30) i august:
Foreslået den 21. august i Vinderup, den 22. august i Holstebro, den 23.
august i Ulfborg.
Der skal reserveres lokaler, ingen servering.

8. Budget 2017 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for maj 2017 til godkendelse.
Beslutning
Budgetopfølgning godkendt.

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.)

Beslutning
a. Niels Jørgen: Tung administration af klippekortsordningen, som i øvrigt er
meget positivt modtaget.
Grethe: Klippekortordningen, lysthus, lederskift.
b. Jytte: Møde den 15. maj 2017 i Tilgængelighedsudvalget:
Meget lange behandlingstider, stor træghed, ønsker og forslag afvises med
henvisning til manglende økonomi.
Debat om manglen på skiltning til offentlige toiletter, mangel på handicapvenlige adgangsforhold, antal.
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c. Intet.

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

11. Næste møde den 22. juni 2017 – 06-2017
a. Da der afholdes SeniorOL denne dag, vil der ikke blive afholdt et møde.
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Intet møde den 22. juni 2017
b. Til mødet den 17. august vedlægges Arne Nielsen erindringsskrivelse for
Ældrerådet i perioden 2014 – 2017.

12. Eventuelt.
Intet.
Ref. Erik Mitens
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