Referat
Møde nr. 02-2019
Tirsdag den 21. februar 2019 kl. 12.30 – 15.30,
Mødelokale 292, 2. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Erik Mitens, Mette Bille, Birte Tvistholm Ahle, Leif Carøe, Leif Hornshøj, Ove
Lund,
Afbud fra:
Arne Nielsen, Vera Refsgaard Agerbæk og Jytte von Seelen.
Gæst:
Jens Bejer Damgaard, Sundhedschef kl. 12.30 (pkt. 3 og 4)

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

Godkendelse af dagsorden nr. 02-2019 den 21.02.2019
Godkendelse af referat nr. 01-2019 den 22.01.2019
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. Udarbejdelse af oplæg til møde i Visitationen den 25. april 2019
b. Evaluering af dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget den
19.02.2019
c. Informationsmøde i Ulfborg den 27.02.2019
d. Sundhedsstyrelsens rapport om ældres sundhed
e. Seniormøder i Ringkøbing-Skjern Kommune
8. Budget 2019 – Ældrerådet
9. Orientering fra rådsarbejde, Udvalgsarbejde og arbejdsgrupper
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 14. marts 2019 – 03-2019
12. Eventuelt.
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Referat.
1. Godkendelse af dagsorden nr. 02-2019 den 21.02.2019.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 01-2019 den 22.01.2019
Leif Carøe deltog i mødet den 22. januar, men Leif Hornshøj deltog ikke.
3. Meddelelser referatet Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Afbud fra Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Jens Bejer Damgaard
Orientering fra sidste møde i Social og Sundhedsudvalget:
Forbruget af sundhedsvæsnet stiger i takt med borgerne bliver ældre og levere længere.
Den kommunale medfinansiering i Hospitalsenhed Vest betyder det bliver
ca.1,8 mil. kr. dyrere pr. måned.
Det høringssvar Ældrerådet har fremsendt vedr. kvalitetsstandarder for træningsindsatser, er blevet godt modtaget. Der kigges på formuleringen igen
så det bliver mere mundret skrevet. Der kvitteres for gode konkrete svar fra
Ældrerådet.
Kompetenceskema for ansatte i social- og sundhedsområdet skal være der,
men det kan tilpasses efter den enkelte medarbejders kvalifikationer og den
enkelte borger. Det er vigtigt der er fokus på borgersikkerheden.
Demenssikring via IT-systemet bliver forsinket. Sikringen er både for borgerne, men også for personalesikkerheden.
Der arbejdes med nye ansættelser til Bakkebo, Krohaven/Sdr. Nissum, Mellemtoften og Parkvænget. Grundet nye stillinger og efterløn stopper de nuværende ledere Desuden har Centerlederen for Plejeboliger og Centerlederen for Træning fået nyt arbejde og her er der også slået stillinger op. Der er
konstitueret midlertidige ledere alle steder.
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
a. Danske Ældreråd
b. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
Der bliver fredsvalg til årsmøde i Dansk Ældreråd den 28. feb.
2019
2. Regionsældreråd
Intet nyt.
b. Medlemmer
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Frivillighedseftermiddag d 19. februar:
Gav et godt overblik over hvilke foreninger der er medlem af Frivillighuset. Der arrangeres i alt 3 eftermiddage med temaet Frivillighed, næste
gang er d. 13. marts 2019.
Vedtægter:
Erik Mitens har skriftligt bedt kommunens jurist om at få en skriftlig redegørelse på hvad problemet er med udkastet til vedtægterne.
Formøder forud for møder i Ældrerådet i Holstebro:
Vi er ikke tilhængere af disse, da det kun er formanden og næstformanden der deltager her, derfor er Ældrerådet klar til at ændre mødedatoerne for at tilpasse kalenderen til Social og Sundhedsudvalgsformanden
kalender.
Træning i varmtvands bassin:
Ældrerådet har fået en henvendelse fra ca. 100 borgere der bruger Badeland. De er bange for at de bliver overset i forhold til renovering eller
nybyggeri af nyt Svømmecenter.
c. Sekretariatet
Intet
6. Høringer mv.
a. Høring – Kvalitetsstandard for træningsindsatsen – Høringsfrist
11.02.2019
b. Høring – Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023 – Høringsfrist
11.02.2019
Beslutning
a. Stort ros fra borgerne i Holstebro kommune på vores kommentarer om
sprog og forståelse af kvalitetsstandarder.
b. Høringssvar er indsendt og kommunes høringssvar ligger på hjemmesiden.
7. Aktuelle drøftelser
a. Udarbejdelse af oplæg til møde i Visitationen den 25. april 2019
b. Evaluering af dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget den
19.02.2019
c. Informationsmøde i Ulfborg den 27.02.2019
d. Sundhedsstyrelsens rapport om ældres sundhed
e. Seniormøder i Ringkøbing-Skjern Kommune
Beslutning
a. Udarbejdelse af oplæg til møde i Visitationen den 25. april 2019:
Det ordinære møde d. 25. april, bliver et møde med Visitationen.
Mette Bille og Erik Mitens har lavet oplæg til mødet, bliver rundsendt til
medlemmerne, og ønskes ændringer sendes de til Erik Mitens.
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b. Evaluering af dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget den
19.02.2019:
Fint møde, både Parkinson-koordinator, træning og SMART-træning tages op.
Høringssvarene fra Ældrerådet var Social og Sundhedsudvalget godt tilpas med.
c. Informationsmøde i Ulfborg den 27.02.2019:
Merete Kjærsgaard tager også pkt. Det nære sundhedsvæsen, da Jens
Bejer Damgaard er blevet forhindret.
Pkt. 4 på dagsorden for mødet flyttes til pkt. 1 og nyt fra Ulfborg/Vemb
flyttes op.
Vi mødes kl. 14.30 til borddækning m.v.
Vi indbyder den nye leder Kirsten Sønderby Hansen fra Krohaven/Sdr.
Nissum med for at byde hende velkommen og Signe Snejbjerg fra Aktivcentret i Ulfborg.
Mette Bille er ordstyrer. Der bliver serveret kaffe mellem de 2 oplæg.
d. Sundhedsstyrelsens rapport om ældres sundhed:
Ældrerådet støtter op om Klippekort-projektet og SMART-træningsprojekterne, da Sundhedsstyrelsen rapport klart viser, at vi bliver ældre og
ældre, men desværre ikke sundere.
Vigtigt der bliver gjort en stor indsats for forebyggelse.
e. Seniormøder i Ringkøbing-Skjern Kommune:
Der afholdes åbne møder for 75+-årige hvert år, som supplement til forebyggende hjemmebesøg. Det er kommunen, der indbyder.
Emner: Det gode hverdagsliv
Forbliv sund og rask
Det har været en stor succes med disse møder.
I år er der lavet særlige kaffemøder for 90+-årige.
Friplejehjem:
Fra 2022 bortfalder de særlige vilkår for disse plejehjem og de vil få samme vilkår som kommunale plejehjem.
8. Budget 2019 – Ældrerådet.
a. Februar 2019 - til orientering.
Budget fremlagt og taget til efterretning.
9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
i. (herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

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

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

Beslutning
a. Rådsarbejde
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(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

Møde på Bakkebo:
Hjemmeside for beboer og pårørende, har længe været et ønske, det har
været svært: Nu er det blevet til et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet bliver lavet
af formanden for ”Vennekredsen”.
Færdselssikkerhedsrådet:
Færdselssikkerhedsrådet har fået mail rundt om, hvorvidt der stadig er
brug for rådet? Hvis de sager der kommer til Færdselssikkerhedsrådet kan
varetages af Tilgængelighedsudvalget, er det så ok?
Korrespondancen sendes til administrationen, der tager over i forhold til
evt. ophør af udvalget.
Buskort til 1 kr. pr. dag:
Der sælges flere og flere.
Ældrerådet ønsker en opgørelse om antal solgte buskort.
b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

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

Intet nyt
Informationsmøde:
Planlægningsmøde den 6. marts 2019, næste Informationsmøde bliver
den 18. juni 2019 på Hotel Vinderup kl. 16.00 – 18.00.
Pris: kaffe/brød 55 kr. pr. person, lokaler gratis.
Leif Carøe står for lærred og projektor.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Ældrepolitiks konference 30.04.2019 – er udsendt.
Beslutning
Erik Mitens begge dage
Mette Bille begge dage
Leif Carøe begge dage
Jytte von Selen begge dage
Afventer Vera og Arne.
Programmet ligger på hjemmesiden.
11. Næste møde den 14. marts 2019 – 03-2019
a. Punkter til dagsordenen den 14.03.2019
- Helle Bro vil gerne deltage på næste mødet.
b. Opdatering af erindringslisten – se erindringslisten
Opdateret
12. Eventuelt.
Intet
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