REFERAT
Møde nr. 07-2018
Mandag den 27. august 2018 kl. 09.00 – 12.00 – Ordinært møde
Mandag den 27. august 2018 kl. 12.30 – 15.30 – Budgetmøde
Mødelokale 292, 2. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvisholm Ahle, Leif
Carøe, Leif Hornshøj, Ove Lund Arne, Nielsen, Jytte von Seelen.
Afbud fra:
Birte Ahle, Arne Nielsen
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard. Formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.00 (pkt.
3)
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 09.00 (pkt. 4) – meldt afbud.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2018 den 27.08.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 06-2018 den 21.06.2018
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
5. Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariatet
6. Høringer mv.
a. Budget 2019
7. Aktuelle drøftelser
a. Ny dato til besøg af 3 plejecentre i Ulfborgområdet.
Den 26. september har været foreslået, men plejebolig leder Anne Marie
Damgaard holder ferie. Der skal derfor findes ny dato.
b. Udkast til Informationsmøderne fra Informationsgruppen v/ Mette Bille.
Vedlagt som bilag.
c. Udarbejdelse af en officiel anmodning om møde med Social- og Sundhedsudvalget v/ Erik Mitens
8. Budget 2018 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 27. september 2018 – 08-2018
12. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 07-2018 den 27.08.2018.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 06-2018 den 21.06.2018
Godkendt.

3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Punkt 3 og 4 blev sammenlagt da Poula Sangill havde meldt afbud.
JKH orienterede om budgetforslaget for social- og sundhedsområdet. Rådet
modtager først budgettet senere på dagen.
Der er et hul på mellem 28-29 mio kr. næste år. Tilgangen af nye borgere er
bl.a. årsag til det øgede forbrug.
En række områder er foreslået som besparelsesområder. Klippekortordningen er ikke foreslået medtaget p. gr. a. den øgede livskvalitet for de ældste.
Social- og sundhedsområdet skal fremlægge et budget i balance, men udvalget kan ikke anbefale, at forslaget gennemføres som fremlagt.
Servicerammen er overskredet – skal ses som de offentlige budgetter under
et. Folketinget lægger rammen ind, den definerer den ramme, der må anvendes. Overskrides rammen, medfører det et træk på 60% i bloktilskuddet
+ yderligere straf!
Der er borgmestermøde i næste uge m.h.p. at KL danner sig et samlet overblik over evt. overskridelser af servicerammen på landsplan. De fleste kommuner har problemer.
Der er p.t. en kort venteliste til plejehjem. Er der borgere, der ønsker at komme på plejehjem, bør de opfordres til at søge. Der stilles ikke forhåndsbetingelser, men har man behov for mere end 16 timers plejehjælp om ugen,
overstiger udgiften prisen på en plejehjemsplads. Andre forhold vejer dog
tungere i overvejelserne om at blive i eget hjem, f.eks ønsket om at blive
hjemme i et terminalt forløb.
Ensomhedsprojektet er rettet mod opsporing af ensomme og at få de ensomme ud i de foreninger/organisationer/aktiviteter, der allerede findes.
Opgradering af kompetencer på akutpladserne – Rådet efterspørger en kvalitetsstandard for området.
Stillingerne på Sevel Plejehjem – der pågår ansættelsessamtaler. Der er 16
ansøgere til sygeplejerskestillingen, 10 ansøgere til lederstillingen.
Generelt er der et stort ledelsesspænd. Der er p.t. to områder hvor der er
delt ledelse – Sevel/Vinderup og Vemb/Sdr. Nissum.
Side 2

Brugerbetaling: Personer overflyttet fra regionshospital til sundhedscenteret
afkræves betaling for mad, linned, tøjvask m.v. – p.t. ca 130-140 kr. per
døgn Dertil kommer transporten hjem. Det er kommunerne berettiget til.
På mødet med Ældreministeren den 24. august overrakte Regionsældrerådet resultatet af sin undersøgelse af brugerbetaling for midlertidige ophold
på kommunens institutioner.
Andre emner:
- Musikterapi på Mellemtoften – søges gjort permanent
- Borgere med KOL – søges i større omfang behandlet hjemme eller på
akutplads
- Tilsyn på Mellemtoft – fin tilsynsrapport (tidligere embedslægetilsyn)
- Udspil til mål og indsatsområder i Sundhedsaftalen 2019-22
o Prioritering af indsatsområder
o Fælles investering i forebyggelse af
 Rygning
 Sammen om ældre – akutområdet
 Udvikling af den nære psykiatri – børn og unge
- Samarbejdsaftale med Holstebro Aktivitetscenter – evaluering af nuværende ordning
- Betaling for servicepakker på Beringshaven – tøjvask, toiletartikler etc
- Borgere med handicaps i dagtilbud – ved pensionsalderen er kommunen
ikke forpligtet til at give dem dagtilbud, men kommunen ønsker at fastholde tilbuddet.
- Sagsbehandlingstider– opdateringer – tilrettes til de reelle tider.

4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Se punkt 3.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
- Orientering om dialogmøde med ældreministeren Thyra Frank.
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Formanden orienterede.om mødet med Thyra Frank
 Ministeren tog udgangspunkt i de fire teser fra regeringens pjece.
- Styrkelse af ældres selvbestemmelse
- Bedre plads til de pårørende
- Adgang til fællesskaber for alle
- Mere nærvær ved livets afslutning
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 Gruppearbejde med input til de fire teser
Der er oprettet et Videnscenter for Værdighed under Sundhedsstyrelsen, der skal servicere kommuner og ansatte på plejecentrene.
 29. november afholder styrelsen en konference om emnet i
Middelfart.
 Ministeren modtog opsummering af Regionsældrerådets rapport om brugerbetaling
PIU – (regionens Patient-Inddragelses-Udvalg), hvor regionsældrerådet har en plads) har udarbejdet input til Sundhedsplanen.
Ældrepolitisk konference 15, november i Vingstedcenteret: Danske
Ældreråd har bedt Erik/Holstebro holde oplæg på et af de 8-10 valgfrie seminarer, der skal afvikles. Titlen er: ”Sundhedshuse i kommunerne”.
Vedr. vedtægterne for Ældrerådet: vi kan ikke bruge det fremsendte
forslag til omformulering af §9, der ønskes en ny formulering.
Formanden skal holde tale ved indvielsen af Center for Sundhed den
12. september.
b. Intet
c. Intet.

6. Høringer mv.
a. Budget 2019
- Udarbejdes efter mødet – høringsfrist tirsdag den 4. september 2018
kl. 08.00.
Beslutning
a. Der skal udarbejdes et høringssvar. Rådet får materialet på et meget
sent tidspunkt. Høringssvaret må evt. udarbejdes i løbet af ugen.
Erik orienterede om hvordan andre kommuner og Ældreråd gør. Leif C.
har undersøgt emnet, eks. får Skive Kommunes Ældreråd materialet
længe inden budgetseminaret. I Herning får de budgetudkastet for Sundhed og Ældre i begyndelsen af juni måned + en mundtlig orientering. Ældrerådet har derefter lagt det ud på kommunens hjemmeside som bilag
til mødereferatet. Den dag kommunen offentliggør hele budgetforslaget,
er der også et offentligt høringsmøde. Det er jo borgernes penge.

7. Aktuelle drøftelser
a. Ny dato til besøg af 3 plejecentre i Ulfborgområdet.
Den 26. september har været foreslået, men plejebolig leder Anne Marie
Damgaard holder ferie. Der skal derfor findes ny dato.
b. Udkast til Informationsmøderne fra Informationsgruppen v/ Mette Bille.
Vedlagt som bilag.
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c. Udarbejdelse af en officiel anmodning om møde med Social- og Sundhedsudvalget v/ Erik Mitens
Beslutning
a. Ny aftale – mandag eller tirsdag i uge 41.
b. Annonceres 14 dage før i ugeaviserne Vemb, Vinderup og Holstebro
Der skal gøres opmærksom på, hvor i Gråkjær Arena mødet afholdes.
Rådets medlemmer står ved indgangen til arenaen og byder velkommen
og leder deltagerne ind i huset.
Mette undersøger hvilket lokale vi har fået tildelt.
Facebook: Det kniber med at slå igennem. Leif C. gøres også til administrator, lægger noget op om Flextur, er netop udpeget af regionen som
repræsentant i Tilgængelighedsudvalget i Midttrafik
Herning Kommune har sagt nej til at sænke satsen for transport. Deres
sats er 14 kr. pr. km.
I lyset af de nye nedskæringskrav fra Regionen på det offentlige transport område orienterede formanden om overvejelser vedr. nye former for
trafik – flextur/teletaxa – busruter m.m. Hvad skal der blive af den offentlige transport ?– kan den i højere grad målrettes den ældre del af befolkningen!!! Evt. et møde hvor repræsentanter fra Midttrafik kunne deltage
som oplægsholdere.
c. Anmode Social- og Sundhedsudvalget om møde med dem. Elisabeth undersøger om der findes en tidligere skitse til anmodningen. Dagsorden
og kort indslag fra ÆR side.
d. Kvalitetsstandarder: Rådet har afgivet høringssvar på en række kvalitetsstandarder. Der mangler en kvalitetsstandard for akutpladsområdet.
Elisabeth orienterede om, at der kommer en række kvalitetsstandarder
på eks. Træningsområdet.
Erik og Mette har området som indsatsområde og undersøger hvordan
det står til.
Kvalitetsstandardernes angivne sagsbehandlingstider er for lange.

8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Regnskab for august 2018 til orientering.
Beslutning
Orientering givet.
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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. Formanden orienterede om henvendelse fra Viborg Ældreråd med et
spørgeskema om, hvordan vi håndterer arbejdet. 8 ud af 11 er nyvalgte.
Mette har deltaget i møde på Krohaven. En positiv oplevelse.
Vera oplyser at der ikke bliver indkaldt til møde før ny leder er ansat. Mulighed for oprettelse af friplejehjem i Sevel? Afvente ansættelse af ny leder. Et friplejehjem har driftsoverenskomst med kommunen.
b. Tilgængelighedsudvalget arbejder på møde vedr. byggesag.
c. Orienteret under punkt 7.b.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Danske Ældreråds Stormøde i Fårvang den 03.09.2018.
Erik Mitens, Vera Refsgaard og Leif Carøe. (er tilmeldt)
b. Danske Ældreråds Temadag i Bræstrup den 02.10.2018.
Følgene har givet tilbagemelding om deltagelse og er tilmeldt:
Erik Mitens, Leif Carøe, Mette Bille, Arne Nielsen, Birte Ahle.
Afbud fra følgende:
Jytte von Seelen.
Mangler tilbagemelding fra:
Vera Refsgaard, Ove Lund, Leif Hornshøj.
c. Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference den 15.11.2018 i Vingsted.
Beslutning
Punkterne er til orientering.
Efter konferencen i Vingsted skal er afsættes tid til drøftelse af oplevelse og
indhold. Erik gjorde opmærksom på konferencen 29. november 2018 i Middelfart om ”Værdighed i ældreplejen”.

11. Næste møde den 27. september 2018 – 08-2018
a. Mødet afholdes i Center for Sundhed. Rundvisning i centret fra kl. 12.00 –
12.30 af Lene Holm.
b. Opdatering af erindringslisten – se erindringslisten.
Beslutning
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a. Informationsgruppen taler med Lene Holm om datoer for rundvisning.
b. På erindringslisten skal der påføres opfølgning af mødet i Middelfart.
Søge at få møde med visitationen den 22. november.

12. Eventuelt.
Intet.
Ref. Mette Bille
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