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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 01-2015
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
Afbud fra Ulla Tørnæs.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 11.12.2014 (10-2014)
Godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
Velfærdsteknologi:
Deltager i workshop på VIA UC om indretning af fremtidens boenhed (Living Lab for
Velfærdsteknologi)
Projekt Ensomhed blandt ældre:
Deltaget i kommunalt møde om aktiviteter i såvel det kommunale som i privat/frivilligt
regi. Foreslår at Rådet holder sig orienteret. Vil holde forbindelsen og melde tilbage til
Rådet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Regnskabsafslutning 2014 samt budgetopfølgning januar 2015
Godkendt.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
- 100 års dag den 27.12.2014.

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.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Spørgsmål fra Anna-Lise ang. Sundhedsaftalen og pengenes fordeling, henviser til
Karsten Kvistgaard, som kommer senere.
Poul spørger om opretholdelse af retten til konkurrerende ydelser(besøgsven, ledsager, andre) ved flytning til plejebolig. Retten opretholdes.
Forvaltningen er udfordret af:
- Mangel på MTO pladser (liggetid 7-8 dage), bl.a. efter sygehusophold.
Man er ved at være parat med en opgørelse af den samlede kapacitet på boligområdet (ældreboliger-plejeboliger-MTO) og med en behovsanalyse, begge vil også tilgå
Ældrerådet.
- Problematikken om flytning fra skærmet enhed, når behovet ikke længere er til stede, og andre har brug for pladsen, hvor det særligt uddannede personale befinder
sig. Det er besluttet at oprette et korps af demenskyndigt plejepersonale til øjeblikkelig afhjælpning.
- Spørgsmål om Birkehøjs dårlige renomme, berørt ved flere lejligheder, aktuelt i et
læserbrev. Kedeligt og koldt uden udsmykning eller ”hjemlighed”, men plejen ang. ok,
Forvaltningen udtrykker vilje til at gøre noget ved det!

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Flere havde været til møde og refererede herfra. Referater fra disse møder findes ikke på kommunens hjemmeside, men måske kunne vi stramme op her og spare tid,
ved løbende at gøre de skrevne referater tilgængelige, ved at vedhæfte dem indkaldelsen til rådsmøderne?
Bakkebo: Igen en lang diskussion om kost og de(u)praktiske følgevirkninger af centraliserede køkkener.
Da sagen har principiel karakter og har haft Rådets bevågenhed tidligere, vil vi forsøge en mere systematisk indsamling af materiale, så emnet bliver ordentligt belyst, inden Rådet bliver præsenteret for det igen.
Senior-OL: Leif har deltaget i det indledende møde. Formål og sigte: at arrangere en
fælles motionsdag for mindre-mobile borgere i H. Kommune.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Intet.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Holdt møde den 07.01.2015 på baggrund af tidligere fremsatte ønske om at orientere
borgerne bredere end ved afholdelsen af baglandsmøderne.
Der er etableret kontakt til Holstebro Dagblad og journalist Lars Vendelbjerg, som
gerne modtager stof til en lille klumme efter hvert møde. PR-gruppen skal straks efter
hvert møde forfatte en kort tekst om to-tre emner, som Rådet har drøftet.
Det vil opfylde ønsket om at informere bedre og give os en større synlighed.
Al pressekontakt skal fortsat gå gennem formanden.
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Det må dog forventes, at det af og til vil medføre et egentligt journalistisk indslag i
avisen.
5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Intet.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Referater er nu på hjemmesiden.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen

7.2

Høringssvar:
- Ingen

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
Tilmeldte til Danske Ældreråds temadag om Kvalitetsstandarter den 25. februar 2015:
1. Inge Christensen
2. Grethe Thordahl
3. Erik Mitens
4. Leif Carøe
5. Helge Weis
6. Arne Nielsen

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

Status på forbrugt af ældre mio. kr. puljen samt fokuspunkterne i finansloven for 2015
v/ Karsten Staudt Kvistgaard kl. 09.30.
Puljen på 10,2 mill/år til ældreområdet, fordelt som tidligere vedtaget af Sundhedsudvalget. Kører videre med samme ramme i 2015. Det forventes også, at vi vil få samme tildeling i 2016. Kom først i gang ca. 1. marts 2014, derfor er beløbende tilsvarende tilrettet pr. år. Forbruget forløber fortsat efter den vedtagne fordeling. Fordelingen
af 2016-midler skal baseres på en statusanalyse af området. Rådet forventer naturligvis at blive hørt i sagen.
BDO Scan Revision er af Kommunalbestyrelsen bestilt til en analyse af nøgletal, der
skal bruges til at stille forslag til besparelser fra 2016 og frem.
Spørgsmål fra Anna-Lise om anvendelsen af midler til Sundhedsaftalerne i 2014 og
2015:
Der kommer en skriftlig redegørelse til Rådet.
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10.2

Tilsynsprocedure, klippekort, visitation og genoptræning v/ Tina Vium og Lene Holm
kl. 10.30.
Tilsyn:
Sektionen har udviklet redskaber(spørgeformularer (til beboer, pårørende, personale), der berører de områder, tilsynet er forpligtet til at observere, men også om tryghed, om noget man er glad for, noget man kunne ønske sig ændret). Afrapporteringen vil fremover ske i en samlet generel rapport, ikke for hvert enkelt bosted, og der
bliver ingen høringssvar.
Klippekort:
Puljen skal søges inden 18. februar 2015, og er tiltænkt de svageste hjemmehjælpsmodtagere, skal gøre dem i stand til at klare sig længere i eget hjem, kan anvendes
til urationelle formål som ledsagelse (handle, museumsbesøg). Vil omfatte ca. 100
borgere i Holstebro Kommune, og beløbet vil omregnet række til en halv time ugentligt.
Visitation:
Sektionen er omorganiseret fra 1. september 2014, lige fra første telefonkontakt på
henvendelser, aftalesystem og kalender, udsendelse af fysisk postkort vedr. besøgsaftale i hjemmet (førstegangsborgere), info materiale. fordeling, hjælpemidler. ”Bunkeafviklet” ca. 120 sager om hjælpemidler, 45 om boliger, 15 om hjemmehjælp.
Er mest presset på boliganvisning med en ventetid på sagsbehandling på 4 mdr. 57
er visiteret og venter på ledig bolig, 10 er akutte (de fleste af dem opholder sig på
MTO), liggetiden her var i december på adskillige måneder! (MTO-pladserne ”sander”
altså til!)
Genoptræning:
§83-rehabiliteringsforløb til sikring af, at borger kan bringes til at klare sig selv
(igen/mest muligt). Holstebro Kommune har hele tiden levet op til dette formål, men
nu mere systematisk tilbud. Individualiseres.
Vederlagsfri fysioterapi sluger store beløb, svært at styre, men analyse på vej.

10.3

Evaluering af ældrerådets arbejde v/ Arne Nielsen
Materiale omdelt, tages op på mødet i marts.

10.4

Hvilke opgaver står Ældrerådet overfor i 2015 v/ Niels Jørgen Lundsgaard
Flyttes til mødet i marts.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (02-2015 – 26. februar 2015)
Afbud fra:
 Niels Jørgen Lundsgaard
 Jytte von Seelen
 Ulla Tørnæs

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres.

11.3

Eventuelt

11.4

Presseudvalget – sammensatte et kort notat om Birkehøj, Ældrepuljen og visitationen.

Ref. Erik Mitens
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