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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 08-2014
Torsdag den 18. september 2014
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
Alle medlemmer var til stede.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 21. august 2014 (07-2014)
Godkendt

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Formand og næstformand var på messe i Odense for at se velfærdsteknologi i eget
hjem for vestjyder. Materialet var interessant. Meningen var, at dette skulle benyttes
som et indslag i forbindelse med en udstillingen på Holstebro Bibliotek til FNs
Ældredag 1. oktober 2014. Dette er nu blevet aflyst, grundet samarbejdsproblemer
med en ekstern samarbejdspartner. Der arbejdes på at udstillingen kan blive
gennemført i foråret 2015.

4.2

Nyt fra næstformanden
Se pkt. 4.1

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning september 2014
Det viser sig, at budgettet for 2014 ikke kommer til at holde, og at Ældrerådet
kommer ud med et underskud. Der fremkom et forslag om at overføre underskuddet
til 2015, hvor der vil være færre lange møder.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.

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

Social- og Sundhedsudvalget (v/ Ulla Tørnæs)
Afbud fra Ulla Tørnæs – Tove Søgaard gav en orientering, se pkt. 5.2

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Fra Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 8. september 2014:
 Budget 2015 var på udvalgets dagsorden med høringssvar. Rådets høringssvar
om budgetforslag for 2015 blev drøftet. Budgetforslagene er endnu ikke besluttet i
kommunalbestyrelsen.
 Flytning af SOSU-skolen fra Herning til Skive, har vist sig, at det ikke kan lade sig
gøre. Der samarbejdes med Herningskolen om at alle uddannelsesgrene bliver i
et uddannelsesmiljø i Holstebro. Dette betyder, at Holstebro får en selvstændig
skole med en selvstændig ledelse.
Orientering fra Tove Søgaard:
 Orienterer om projekter på sundhedsområdet:
Fremtidens plejeboliger:
Fra projektledelsens side lægges op til høj grad af inddragelse af forskellige
interessenter – herunder Ældrerådet. Vi har brug for input og deltagelse herfra om
boligform, indhold, fysisk indretning, placeringer osv og der bliver behov for små
arbejdsgrupper/følgegrupper (om f.eks. MTO, det aktive medborgerskab, den
gode indflytning, den gode afslutning).
Der opstod en diskussion om visitationsregler og om midlertidigt opholds pladser
langt fra eget hjem. Der er nu 40 borgere på venteliste til en
plejebolig. Visitationsreglerne skal nu overvejes.
Følgegruppe ønskes til en analyse af kommunens reelle behov for MTO-pladser
(styregruppe er nedsat, forventes at aflevere rapport til Sundhedsudvalget inden
jul). Rådet udpegede Arne Nielsen til denne følgegruppe.


Kandidater kan indstilles til Ældreprisen indtil den 24. september 2014 – uddeling
er den 7. oktober 2014.

Forespørgsel til Tove Søgaard:
 Hvor mange gæsteværelser, står der til rådighed for familie og pårørende på
plejecentrene? Tove Søgaard vil undersøge og give en tilbagemelding.
 Mulighed for et oplæg om Velfærdsteknologi ved Baglandsmødet den
30.10.2014. Dette takkede Tove ja til.
5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Der er udpeget en ny direktør for Teknik og Miljø, som Ældrerådet gerne vil invitere
med til et møde, såvel som formanden for Handicaprådet. Mødet vil blive sat i stand
til næste år.

5.4

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

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Protest fra Helge Weiss Jensen over at budgetforslaget ikke er udsendt til alle Rådets
medlemmer, men kun til Høringsudvalget. Opfatter behandlingen af kommunens
budget som den vigtigste høringsopgave, Rådet har. Begrundelsen ligger i
tidspresset (en uge), men det ville hjælpe meget, om det forelå digitalt. Det burde
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ikke være umuligt. Næste år vil budgetforslaget blive udsendt til alle medlemmer af
Ældrerådet, enten pr. post eller pr. mail.
5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
- Indbydelsen til baglandsmødet den 31. oktober 2014.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Der er indkaldt til det første møde i det ”Nye” Tilgængelighedsudvalg den 25.09.2014.
Det er formanden for Handicaprådet Anne Lise Slyk der har inviteret.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Sundhedsaftaler: Høringsfrist den 15. oktober 2014. Høringsudvalget afholder møde
torsdag den 2. oktober 2015.

7.2

Høringssvar:
- Budget 2015.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Intet.

9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
Regionsældrerådets stormøde den 27.oktober 2014
Danske Ældreråds konference om fremtidens boligforhold 12. november 2014
Interesserede rådsmedlemmer bedes melde ind, om de vil deltage, samlet tilmelding.

9.2

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

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Intet.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (09-2014 – 23. oktober
Alderdomshjem.

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajurføres.

11.3

Eventuelt
Høreapparatsområdet:
Anna-Lise Lisbjerg har oplevet, at nogle borgere har fået problemer med reservedele
til brug af høreapparater, i dette tilfælde Eartips. Nogle firmaer udlevere kun 10 stk. til
6 mdr. hvor andre udlevere flere.

2014, som afholdes på Sevel
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Anna-Lise har derfor rettet henvendelse til fimaet, for at få en forklaring, og vil vende
tilbage hertil med svaret.
Ref./Erik Mitens
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