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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 07-2014
Torsdag den 21. august 2014
Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4, 7570 Vemb

REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.

1.2

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

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
Poul Elkjær har bedt sig løst fra sit mandat af personlige grunde.
Juridisk er der ikke behov for at udpege en suppleant. Rådet besluttede at fortsætte
med 10 medlemmer.
Alle øvrige mødt.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 26. juni 2014 (06-2014)

Godkendt.
4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Der udarbejdes en liste over suppleantfremmøde i Bruger- og pårørenderådene på
plejehjemmene ved forfald.

4.2

Nyt fra næstformanden
Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning pr. august 2014 viser et forbrug på kr. 128.440,84

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Ældreprisen uddeles 7. oktober 2017.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Intet.

4.6

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
Intet.
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4.7

Indkomne love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.
Intet.

5.

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

5.1 + 5.2

Social- og Sundhedsudvalget (v/ Ulla Tørnæs) og Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard).
Center for Sundhed: Vi arbejder nu med 33 akutpladser i stedet for tidligere 28, der er
bedt om ekstra bevilling. Detailleplanlægningen er i gang i arbejdsgruppe. 10-14 af
pladserne er akutpladser, resten til ”døgnrehabilitering” med forventet belægningstider på op til 3 eller flere måneder. Akutpladser kan tænkes tildelt af Akutteamet i
samarbejde med den praktiserende læge, men kommunen vil i øvrigt stadig have visitationsretten(Tove Søgaard).
Der er foreløbig ikke budgetteret med ansættelse af læge.
Der er usikkerhed om, hvorvidt CfS som helhed har været til høring i Ældrerådet. Vil
blive undersøgt. Kontakten med processen vil p.t. foregå gennem Tilgængelighedsudvalget, hvortil Jytte von Seelen og Poul Lindholt er udpeget som rådets repræsentanter.
Hvad der skal ske med akutpladserne/MTO på Birkehøj er der ikke taget beslutning
om, men det er Ulla Tørnæs’ personlige vurdering at der stadig vil være brug for dem.
Diskussion om den illusoriske høring om budgetforliget, som først kommer til høring
efter at forliget er indgået. Helge Weiss: Høringen bør i stedet foreligge, inden kommunalbestyrelsens budgetseminar, hvor forliget indgås og derefter næppe kan påvirkes. Det ville også betyde, at politikerne kunne medtage konstruktive input til seminaret. Det blev nævnt, at denne fremgangsmåde bruges i Skive Kommune.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Ingen aktivitet i meget lang tid trods en ophobning af sager, men der sker et direktørskifte nu.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Intet.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Intet.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Gruppemøde planlagt.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen.
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7.2

Høringssvar:
- Ingen.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Mailservice 6, juli 2014
Der er konference på Vingstedcentret 12. november om fremtidens boformer for ældre.

9.

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

9.1

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

9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
Intet.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Ældrepuljen 2014/2015 v/ Karsten Staudt Kvistgaard kl. 10.30
- Karsten vil give en orientering om ældrepuljen for 2014/2015
Skemaet om fordeling af puljen fra 28.01.2014 blev genuddelt, uændret for 2015.
• Ad punkt 6: 4 nye hjemmesygeplejerker ansat – en i hvert distrikt.
• Ad punkt 8: Vikardækningen styrket på plejehjem og –boliger.
• Ad punkt 10: KTP= øget fremmøde på akutpladserne.
• Ad punkt 11: især til opsporing og støtte i eget hjem, også til de pårørende.
Detaljeret udmøntning efterspørges, vil blive fremsendt.
• Ad punkt 12: variabel indsats i eget hjem.
Der bliver på næste møde redegjort for den reelle udmøntning indtil nu.
Rådet ser ikke behov for ny høring på området.
Ulla Tørnæs tager Arne Nielsens notat om fremtidig indretning af pleboliger/-hjem til
efterretning og nævner den hollandske model (Demens-landsbyer).
Arne Nielsen fremhæver, at hans ærinde primært er de ikke-dementes behov for
samvær blandt et overtal af demente.

10.2

Ensomme Ældre
- Genoptagelse af punkt fra møde den 26.06.2014.
Der er fra Sundhedscenteret blevet tilsendt et notat og der vil under
møder blive omdelt en pjece.
Punktet er til drøftelse og evt. planlægning af videre tiltag.
Anna-Lise Lisbjerg: Hvordan griber man en opsøgende virksomhed an? Forestiller
sig en struktureret offentlig(kommunal) indsats. Vil formulere et brev til kommunen
med opfordring til at redegøre for den kommunale indsats for at imødegå ensomhed,
især blandt ældre.

10.3

Temadag fra kl. 13.00 til 16.00 v/ Kim Bak Kristensen.
Tak for en god og indholdsrig temadag.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (08-2014 – 18. september 2014
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11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
• Erindringslisten ajurføres, og udsendes sammen med referatet.

11.3

Eventuelt
Orientering om temadag om Velfærdsteknologi på 1. Sal over Holstebro Bibliotek den
1. Oktober kl. 10-18.
Arbejdsgruppen forsøger at udstrække aktiviteterne til hele oktober.
Lille diskussion af de foreløbige opgørelser over bevilligede fritagelser for digital post.
Der mangler fortsat tilmelding fra næsten halvdelen af kommunens (og landets) borgere, så tallene siger ikke så meget.

Tak til Leif Carøe for en fin rundvisning på dette interessante sted!
Ref. Erik Mitens
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