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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 01/2014
REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden – Herunder fotografering
- Gæster: Sekretariatsmedarbejder Anja Larsen og sektionsleder Karsten S.
Kvistgaard samt Pleje- og Omsorgschef Tove Søgaard.
- Rådet blev fotograferet.

1.2

Formalia, herunder mødediæt - personlige indberetningslister
- Der blev udleveret diætskemaer til underskrift.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
- Godkendt. Dog måtte den ordinære dagsorden vige for behandling af
Social- og Sundhedsudvalgets oplæg til ansøgning om midler fra Socialministeriets pulje til løft af ældreområdet, da der var sat en meget stram høringsfrist til fredag den 24.01.2014 kl. 12.00! – se punkt 7.1
De øvrige emner på dagsordenen er udsat til næste ordinære møde den
20.02.2014, som derfor udvides til kl. 14.00.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Alle medlemmer var tilstede.
- Afbud fra Social- og Sundhedsudvalgsformand Ulla Tørnæs.

3.

Mødereferater

3.1

Ingen referater.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1
4.2
4.3

Nyt fra formanden
Nyt fra næstformanden
Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning januar 2014
Nyt fra Sekretariatet
- Ændring af diæt- og befordringsgodtgørelse pr. 01.01.2014:
• Diæt 4 timer og derunder – kr. 400,00
• Diæt 4 timer og derover – kr. 800,00
• Befordringsgodtgørelse – kr. 3,73 pr. kørt km.
Repræsentation ved 100-års fødselsdage:
- Ingen
Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
- Intet.
Indkomne love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.
- Intet.

4.4

4.5
4.6
4.7

5.

Orienteringer fra bestyrelser, råd og nævn og underudvalg m.v.

5.1

Social- og Sundhedsudvalget (v/ Ulla Tørnæs)
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard).
Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen
Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer:
- Der blev den 16.01.2014 udsendt materiale fra forvaltningen vedr. Socialministeriets pulje til løft af ældreområdet, hvor Holstebro Kommune i 2014 kan modtage 10,2 mio. kr.
Det udsendte materialet indeholdte vejledning fra Ministeriet samt forvaltningens forslag til ansøgninger til puljen for 2014.
Forvaltningens forslag til ansøgninger til puljen blev behandlet på Social- og
Sundhedsudvalgets møde den 14.01.2014, og i den forbindelse blev der udarbejdet et nyt skema med forslag til ansøgninger til puljen 2014. Dette udkast,
med vedhæftede kommentarer til hvet punkt, blev omdelt på mødet.
Flere af punkterne var blvet ændret i forhold til det først udsendte skema.
Behandlingen af høringspunktet kom til at tage al mødetiden.
Høringssvaret vil blive endeligt udarbejdet på et møde i morgen 24.01.2014 kl.
08.00 af rådets høringsudvalg.
Tove Søgaard og Karsten Kvistgaard orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets ansøgning om puljemidler til løft af ældreområdet. Uddybede metode og
beregninger vedrørende de enkelte punkter i ansøgningen.Rådet fandt høringsfristen meget kort.
Spørgsmål til og diskussion af det udleveret (og ændret) oplæg fra forvaltningen til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28.01.2014.
Der var forslag til at bruge midler til tilbud om IT start for ældre(udstyr, undervisning), selvom ministeriet ikke afsætter det i Vejledningen.
Forslag fra flere medlemmer om at midlerne i punkt 6 i stedet bruges på punkt
11, f.eks. til øget indsats for demente i eget hjem.
Ud fra drøftelserne og kommentarene vil der, af høringsudvalget, blive udarbejdet et høringssvar, som vil blive fremsendt til Social- og Sundhedsudvalget.

7.2

Høringssvar:
- Ingen

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Temadag – Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/ seniorråd (tilmelding
ok)
- Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd, 4-2013

9.

Eksterne møder, workshops, temadage, konferencer og kurser m.v.

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
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9.2

- Møde den 07.02.2014 – Tilsynsopgave, dialogmøde med Ældreråd.
Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
- Ingen

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1
10.2
10.3
10.4

Div. fra formand og medlemmer
Revision af Ældrerådets vedtægt
Revisition af Ældrerådet forretningsorden
Temadag – Kim Bak Kristensen v/ NJL

11.

Næste møde og eventuelt

11.1
11.2

Næste ordinære møde (20. februar 2014)
Særligt til drøftelse ved næste møde:
• Erindringslisten ajurføres.
Eventuelt

11.3
Ref. Erik Mitens
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