REFERAT
Møde nr. 01-2019
Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 12.30 – 15.30,
Mødelokale 187, 1. 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, Jytte von Seelen
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, Formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 12.30 (pkt. 3) – afbud
pga. flytning af mødedag.
Jens Bejer Damgaard, Sundhedschef kl. 12.30 (pkt. 3 og 4) – afbud pga. flytning af
mødedag.
Dennis Østerdal Nielsen, Leder af Økonomi, kl. 13.30 (pkt. 7a)

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

Godkendelse af dagsorden nr. 01-2019 den 22.12.2019.
Godkendelse af referat nr. 11-2018 den 03.12.2018
Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Jens Bejer Damgaard
Meddelelser fra formanden, medlemmer og sekretariatet
Høringer mv.
Aktuelle drøftelser
a. Prisberegning, tilkøb af timer i hjemmeplejen v/ Dennis Østerdal Nielsen
b. Planlægning af besøg på de resterne plejecentre
c. Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 19.02.2019 kl. 11.00 – 12.00
d. Informationsmøde i Ulfborg den 27.02.2019
8. Budget 2019 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 21. februar 2019 – 02-2019
12. Eventuelt.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 01-2019 den 22.12.2019.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 11-2018 den 03.12.2018
Kommentar til punkt 7.b – udkast til afgørelsesbreve.
Eks på breve blev omdelt til orientering. Der arbejdes videre på en forenkling af brevets
tekst.
Referatet godkendt med disse kommentarer.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Udgår
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Jens Bejer Damgaard
Udgår
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
Der er valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Der bliver stemt til posterne på
mødet den 28. februar i Viborg.
Holstebro Ældreråd hører til valgkreds 2. Per Mouritsen fra Skive genopstiller.
Det anbefales at vi stemmer på Per.
Der skal vælges to stedfortrædere. Leif Carøe er p.t. 1. stedfortræder, men
ønsker ikke at genopstille. Formanden for Ringkøbing-Skjern og Silkeborg
ældreråd er villige til at stille op. Vi indstiller Iver Poulsen fra Ringkøbing-Skjern
som 1. stedfortræder og formanden Erling Prang fra Silkeborg som 2.
stedfortræder.
Der er enighed om dette.
Valg til formand skal vælges på repræsentantskabsmødet i Nyborg.
Vi stemmer på Erik Stagsted.
Der er enighed om dette.
Der er enighed om, at Danske Ældreråd er for usynlige i pressen. Dette tages
op på mødet den 28. februar.

2. Regionsældreråd
Erik orienterede om møde i Regionsældrerådet den 21. januar.
Emnet var overordnet Sundhedsaftalen, der skal indgås mellem region,
kommuner og praktiserende læger over en firårig periode.
Der er tre indsatsområder:
 Røg
 Den ældre medicinske patient
 Den psykiatriske patient
Regionsældrerådet er høringspart.
Holstebro Ældreråd er ikke høringsberettiget, men ved sidste indgåelse af
sundhedsaftalen blev rådet bedt om at kommentere den. Vi kan bede om at få
den mulighed igen.
Vi skal forfølge kommunens initiativer/indsatser på om man når resultater, eks. I
forhold til røg.
Regeringens forslag til en Sundhedsreform har overhalet indholdet i
Sundhedsaftalen indenom!
Akutfunktionen blev drøftet på mødet.
Det forventes at der kommer klare definitioner af akutplads og midlertidigt
ophold. Der er juridisk belæg for, at der ikke må opkræves penge for en
akutplads.
 Akutfunktion = behandlingsbehov, lægefagligt ansvar
 Midlertidigt ophold = omsorgs- og plejebehov, sygeplejefagligt ansvar
”Fællesmøder” – møder mellem formænd/næstformænd i ældrerådene
Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro.
Ringkøbing-Skjern har opdateret kvalitetsstandarden for praktisk hjælp –
betinger køb af robotstøvsuger. Kan få hjælp til årlig ekstra rengøring eller
oprydning uden beregning.
”Min medicin med” – et projekt der forløber i Vest hvor den enkelte patient
medbringer egen medicin på hospitalet.
Det betyder, at den enkelte anvender egen medicin under indlæggelsen. Tryg
Fonden er med i det projekt. En ny form for egenbetaling.
Vedtægterne for ældrerådet

Der har været afholdt møde i vedtægtsgruppen. Chefjuristen har svaret den 18.
januar, at svaret er undervejs via Social- Sundheds- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Det forventes, at der foreligger et svar inden næste ældrerådsmøde.
Holstebro Udvikling PS
Planlægningsdirektøren for Byudvikling har indkaldt til møde med baggrund i
anvendelse af sygehusgrund og slagterigrund. Arne deltager.
b. Medlemmer
Mette:
Modtaget henvendelse fra en gruppe gigtpatienter, der anvender varmt
vandbassinet i svømmehallen. Mette svarer gruppen. De skal rette henvendelse til
Kultur og Erhverv.
Leif H. og Ove:
Drøftelse af mulighed for nye tiltag for ældre. Kunne evt. tilrettelægges i forbindelse
med de muligheder der er skitseret for den gruppe af unge mennesker der ønsker
et billigere sted at kunne købe kaffe/sandwich m.m.
c. Sekretariatet
Erik efterspurgte dagsordens sammensætning. Den er lidt ”knudret”.
Elisabeth oplyste, at der hen over foråret vil ske ændringer i forhold til ramme for
dagsordener.
6. Høringer mv.
a. Intet
7. Aktuelle drøftelser
a. Prisberegning, tilkøb af timer i hjemmeplejen v/ Dennis Østerdal Nielsen
b. Planlægning af besøg på de resterne plejecentre
c. Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 19.02.2019 kl. 11.00 – 12.00
d. Informationsmøde i Ulfborg den 27.02.2019
Beslutning
a. Prisberegning, tilkøb af timer i hjemmeplejen v/ Dennis Østerdal Nielsen
Der blev orienteret om baggrunden for beregningerne.
Beregningerne lægger sig op af grundtaksterne for alle beregninger, der indgår i
Frikommune forsøget. Taksterne må ikke være konkurrenceforvridende. Det skal
sikres, at alle direkte og faste omkostninger er inddraget i prisfastsættelsen.
Kommunens priser ligger over konkurrenternes priser.
Takstberegningen er bestemt af ministeriet.

b. Planlægning af besøg på de resterende plejecentre
Rådet mangler besøg i Vinderup området – 3 plejecentre, samt Thorshøj og
Birkehøj.
Elisabeth undersøger mulighederne for Thorshøj og Birkehøj, evt. 23. maj. Vinderup
afventer ansættelse af nye leder.
c. Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 19.02.2019 kl. 11.00 – 12.00
Der er fremsendt fire emner til drøftelse på mødet. Arne og Jytte melder afbud.
Der udleveres artikel af Jacob Birkler ”En ny sundhedsreform bør fokusere mere på
omsorg”, samt Carl Scharnbergs digt ”Nogen må…”
Det er rådet, der skal stille spørgsmålene og søge at få svar fra udvalget.
d. Informationsmøde i Ulfborg den 27.02.2019
Der udleveres flyers, der kan uddeles/ lægges på strategisk vigtige steder inden
mødet.
Der annonceres i de tre ugeaviser i uge 8, samt på hjemmesiden fra nu af.
Rådet møder 1 time før m.m. borddækning m.m. Leif C. ordner det tekniske.
Arne foreslog et nyt tema: ”På vej ind i seniorlivet”. Det overvejes til et senere
møde.
8. Budget 2019 – Ældrerådet.
a. Januar 2019 - til orientering.
b. Foreløbig regnskab for 2018
Beslutning
a. Januar 2019 - til orientering.
Budget for 2019 er besluttet og godkendt.
Orienteringen taget til efterretning.
b. Foreløbig regnskab for 2018
Der var et lille plus i 2018
Orienteringen taget til efterretning.
9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
a. (herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

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

c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)

Beslutning
a. Rådsarbejde:
Leif C.: Ulfborg Aktivcenter:
Der mistes to MTO-pladser der overflyttes til Birkehøj. Man er meget tilfredse med
at klippekort ordningen fortsætter. Mange brugere anvendte klippekortordningen til
deltagelse i julearrangement.
Vera: Dialogmøde på Sevel Plejehjem
Utilfredshed med at de 9 ældreboliger er trukket ud af plejecentrets service. Der
indkaldes til nyt dialogmøde snarest. Stillingen som leder bliver snart opslået.
Ove: Parkvænget.
Generalforsamling afholdt.
Udvalgsarbejde
Tilgængelighedsudvalget: Møde med repræsentanter fra Musikteatret. En lidt
negativ oplevelse.
Ove oplyste at der mangler teleslynger i Bibliotekets sal. Formanden for udvalget
bør rette henvendelse til Biblioteket om dette.
b. Arbejdsgrupper
Refereret under punkt 7.d.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Danske Ældreråds temadag i Viborg 28.02.2019
Erik, Leif C., Vera, Arne og Mette deltager.
Elisabeth undersøger om Birte og Jytte kan deltage.
11. Næste møde den 21. februar 2019 – 02-2019
a. Punkter til dagsordenen den 21.02.2019
b. Opdatering af erindringslisten – se erindringslisten.
c. Opdatering af mødekalender v/ Erik Mitens
Beslutning
a. Udarbejdelse af dagsorden og oplæg til møde i Visitationen
- Hvad vil vi drøfte?
- Hvilke kernespørgsmål har vi?
- Kvalitetsstandarder
- Visitation til plejeboliger er p.t. 4 måneder til den ”akutte” plads
Evaluering af møde med Social- og Sundhedsudvalget
b. Erindringslisten opdateres kronologisk
c. Mødekalenderen opdateres kronologisk.

12. Eventuelt.
- Drøftelse af besøgsvenner og frivillighed
- Foldedør til Laden er bevilliget og bliver leveret ultimo marts
- Afgørelsesbreve fra Visitationen er gennemgået og sendes til Visitationen i
denne uge.
- Svar på rådets evaluering af valget til Ældreråd er modtaget – foreligger hos Erik
- Leif H melder afbud til møderne den 27. og 28. februar
- Arne melder afbud til mødet den 21. februar

Referent:
Mette Bille

