REFERAT
Møde nr. 08-2017
Torsdag den 28. september 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:
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, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 09.00 – 10.00 (pkt. 4)
Ole Muff Andersen, konsulent, Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 09.30 –
10.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2017 den 28.09.2017.
2. Godkendelse af referat nr. 07-2017 den 17.08.2017.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
5. Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariat.
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Budget 2018 v/ Leif Carøe
b. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
c. Baglandsmødet den 27.10.2017 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 27. oktober 2017 – 09-2017
12. Eventuelt.

04.10.2017/ehc

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2017 den 28.09.2017.
Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 07-2017 den 17.08.2017.
Godkendt
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Jens Kr. Hedegaard:
Der er bevilliget midler til indkøb af DoseCan.
Huslejer genberegnet med besparelser til følge for plejeboligbeboere.
Værdighedsmidlerne delvist omfordelt, mest af administrative grunde.
Budgetforliget: 10 + 8 mio. tillagt ældreområdet. Området vil være i balance i
2018. Der er afgivet en budgetgaranti for psykiatri og handicap.
Budgettet indeholder desværre ikke den demografiske regulering for de
kommende år, som der findes behov for.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Poula Sangill:
Demensarbejdsgruppen starter igen i november, følgegruppen vil blive indkaldt.
I plejeboligerne har der været arbejdet på, at flytte det varme måltid til om aftenen, fordi det er sundere og for at komme mere i tråd med de måltidsmønstre, nuværende generationer har.
Ny brochure vedrørende ”Følgeven” (at skelne fra en besøgsven), en opdatering uden større ændringer i øvrigt. Og heller ikke at forveksle med
”Ledsageordningen”, der lovbestemt er målrettet personer visiteret hertil (og
under 70 år).
Besøg af Ole Muff Andersen til en orientering om Fællessprog III.
Bilag vedhæftet.

oplæg ældrerådet
280917.pptx

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Vi er en af få kommuner, som kræver stillere til kandidatur. Opfattes dog
som en god ting.
b. Arnes opsamlingsliste: Arne og Erik sender revisionsforslag til Elisabeth,
sættes på dagsordenen til næste møde.
Busrutenettet diskuteret.
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c. Mødedag og – tid for næste års møder søges fastholdt som hidtil – torsdage fra kl. 09.00 – 12.00.
Diskussion af kørselsgodtgørelsessatsen og diæterne.
Leif har været til møde om rådets fremtidige budget. Kommunen modtager i 453.000 kr. årligt i bloktilskud til rådets drift, så der bør være råd til
at de medlemmer, der ønsker det, kan deltage i de traditionelle konferencer hvert år.
Forslag om, at rådets medlemmer afstår tilskud til telefon, printer og papir og i stedet udstyres med en iPad hver.
Der udarbejdes et budget efter ovenstående forslag.
6. Høringer mv.
Beslutning
Der vil blive fremsendt høringsmateriale vedr. fordeling af værdighedsmidlerne.
7. Aktuelle drøftelser
a. Budget 2018 v/ Leif Carøe
b. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
c. Baglandsmødet den 27.10.2017 v/ Leif Carøe
Beslutning
a. Diskussion af JKHs fremlægning og frygten for at budgettet alligevel ikke
holder.
b. Kandidater, der både stiller op til Byrådet og Ældrerådet, kan ikke sidde i
panelet til Baglandsmødet.
c. Programmet skitseres, stram tidsstyring ved Leif Carøe. Mødetid for Ældrerådet aftalt til 12.15.

8. Budget 2017 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for september 2017 til godkendelse.
Beslutning
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. Poul, Parkvænget:
Fællesprog 3 er blevet positivt modtaget, dog med bekymring om det ekstra arbejder der er med indførelsen af FS3.
b. De tre info-møder om opstilling til ældrerådsvalget:
Ikke voldsomt fremmøde, men alligevel opstiller 18 kandidater.
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Stemmesedlen skal som noget nyt IKKE i en konvolut inden aflevering.

Erik, Bakkebo:
Om kontaktpersonordningen, det kniber med personale til klippekortordningen.
Leif:
Indflyttere på Parkvænget tvinges til at tilkoble sig den store TV pakke, men
kan opsige den efter en måned. Det ser også ud til, at man hver gang laver
en fuld renovering ved fraflytning, uanset slid eller ej. Begge dele vil blive
ændret fremover.
c. Jytte:
Har været til møde om museets ombygning, måtte selv tage initiativet, men
mødet forløb vel. Ville ønske, at kommunen vil opfatte udvalget som en
medspiller der leverer gratis input.
d. De tre info-møder om opstilling til ældrerådsvalget: ikke voldsomt fremmøde, men alligevel opstiller 18 kandidater!
Stemmesedlen skal som noget nyt IKKE i en konvolut inden aflevering.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Beslutning
Ældrepolitisk konference i Vingsted 24. oktober 2017, hvor 6 medlemmer er
tilmeldt.
11. Næste møde den 27. oktober 2017 – 09-2017
a. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring.
Beslutning
b. Indarbejdes i opsamlingslisten jfr. punkt 5b.

12. Eventuelt.
Flytning af mødet den 14. december 2017 v/ Niels Jørgen Lundsgaard.
Efter 12 år i Ældrerådet, heraf de fleste som formand, ønsker Niels Jørgen
at sige farvel med manér og inviterer derfor til juleafslutning hjemme på
adressen Granbakken 21.
For at kunne gøre som ønsket, flyttes både det ordinære, og juleafslutningen
til onsdag den 13. december 2017.
Det ordinære møde vil fortsat blive afholdt på Rådhuset, hvorimod juleafslutningen vil blive flyttet fra Rådhuset til Grandbakken 21. Kalenderen vil blive
opdateret.
Ref.
Erik Mitens
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