REFERAT
Møde nr. 09-2017
Torsdag den 26. oktober 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:
Elisabeth Haahr Christensen
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)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2017 den 26.10.2017.
2. Godkendelse af referat nr. 08-2017 den 28.09.2017.
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. Opsamlingsliste v/ Arne Nielsen og Erik Mitens (vedhæftet dagsordenen)
b. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
c. Baglandsmødet den 27.10.2017 v/ Leif Carøe
d. Forslag til mødekalder for 2018 v/ sekretariatet (vedhæftet dagsordenen)
8. Budget 2017 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 16. november 2017 – 10-2017
12. Eventuelt.

31.10.2017/ehc

Referat
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2017 den 26.10.2017.
Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 08-2017 den 28.09.2017.
Godkendt
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Jens Kr. Hedegaard
Budgettet nu godkendt. Afventer tildeling af statsmidlerne.
Korteste venteliste på plejeboliger nogensinde.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Poula Sangill
Sagsbehandlingstiden på visitation til plejebolig nu nede på knapt en måned,
bl.a. betinget af hurtig tømning af ledige boliger, den korteste tid i flere år.
Ventetid på tildeling af en bolig er derefter yderligere ca. 2 mdr., hvis ansøger ikke har særlige ønsker.
Godt på vej med uddannelsen af de serviceassistenter, der skal ansættes i
plejeboligerne.
Det forberedende arbejde op til demens-sparringsmøder den 1. november
pågår.
Centerleder Anette Sørensen gør opmærksom på, at kun på Mellemtoften er
tankerne om det varme måltid om aftenen og fokus på ernæringsrigtighed
sat i værk, men det følges op andre steder i løbet af det kommende år. En
proces, hvor beboere og pårørende tages med på råd.
Der skal åbnes mulighed for, at den ansvarlige medarbejder – oftest i mindre
grupper - spiser med.
Anna-Lise Lisbjerg henviser til Marselisborg-projektet for ensomme (fokus
på de borgere, der har 5 eller flere timers hjemmehjælp om ugen) og rejser
en række spørgsmål til senere besvarelse(skriftligt).
Generelt hører det med til de grundlæggende kompetencer hos alle sundhedspersoner at have blik og fornemmelse for andres mentale situation, herunder ensomhed.
Genoptræning skal ifølge regeringens udspil i gang indenfor 7 dage efter
henvisning(genoptræningsplanen) er modtaget. I så fald skal kvalitetsstandarden revideres (i tråd med de ønsker, Rådet udtrykte i sit høringssvar for
et år siden).
Generelt ønsker Ældrerådet revision af kvalitetsstandarder på flere områder,
og har en bøn om, at de markeres eller samles, så de er nemme at finde for
alle på kommunens hjemmeside.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
31.10.2017/ehc

Beslutning
a. Er i gang med at lægge nye strategier, bl.a. langt mere synlighed (i pressen – ønske om at være lige så tidligt ude som Ældresagen), og der er
blevet afsat penge til en kommunikationsmedarbejder.
b. Debat om opsporing af ensomhed og den kollektive forpligtelse.
Baglandsmødet bør revideres: forslag om alternerende sted, tid, lokale,
og om en aften med middag og dans.
c. Afbud

6. Høringer mv.
Høringsvar – ”Fordeling af værdighedsmidler i 2018”, indsendt rettidigt.
Beslutning
Høringsmateriale vedrørende EU-udbud om støttestrømper modtaget.
7. Aktuelle drøftelser
a. Opsamlingsliste v/ Arne Nielsen og Erik Mitens (vedhæftet dagsordenen)
b. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
c. Baglandsmødet den 27.10.2017 v/ Leif Carøe
d. Forslag til mødekalender for 2018 v/ sekretariatet (vedhæftet dagsordenen)
Beslutning
a. Enighed om listen som sådan, og at den kan danne et godt grundlag for
arbejdet i det kommende råd. Understreger vigtigheden af at Ældrerådet
agerer proaktivt, tager initiativer og tilbyder politikere og forvaltninger tidligt input og inspiration.
b. Omtaler orienteringsmødet for tilforordnede den 9.november.
c. I valgets tegn, 7(8) partier stiller op, får 3 min hver til en præsentation,
kaffepause, derefter spørgsmål til panelet, hvert svar 1 min, til sidst underholdning ved Visens Venner.
d. Taget ad notam.

8. Budget 2017 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for oktober 2017 til godkendelse.
Beslutning
Udsættes til næste møde.

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. Anna-Lise/Thorshøj: Sangaftener er skattede, gåture med sosu-elever,
demenskonsulenterne inviteret til orientering for pårørende.
Grethe: Engangsforklæder til personalet indført, indføring i FS3, forsøg
med at færdiglave tilberedt mad, ved dødsfald kan det ikke oplyses,
hvem der er død med henvisning til diskretionspligt(?)
b. Diskussion af de foreslåede nedlæggelser af bybusstoppesteder og omlægning af ruter.
De offentlige toiletforhold i Holstebro by opfordrer ikke folk til et genvisit.
Turistkontoret i Holstebro – hvor er det blevet af – det er nok nedlagt?
c. Valgudvalgets arbejde refereret

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

11. Næste møde den 16. november 2017 – 10-2017
Beslutning
Intet på erindringslisten. Opsamlingslisten repræsenterer det afgående råds
opfordring til indsatsområder for det kommende råd.

12. Eventuelt.
Budget 2018
Budget for 2018 er stadig under udarbejdelse, beregnes ud fra forventede
driftsomkostninger.
Demensprisen
Et enigt råd indstiller Bente Nikolajsen til Demensprisen, Erik sender indstillingen.
Ref. Erik Mitens
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