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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 07-2015
Torsdag den 28. maj 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 Grethe Thordahl og Jytte von Seelen.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 23.04.2015 (05-2015)
Godkendt
Referat fra møde med kommunaldirektør – den 27.04.2015 (06-2015)
Godkendt

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
Ældrekonferencen på Nyborg Strand den 12. maj var en succes.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning - maj 2015 – Godkendt

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Erik Mitens repræsenterede Rådet ved Jernbryllup den 27.04.2015 hos Jens og Flora
Nørgaard, Vinderup. Begge var åndsfriske og glade for besøget.

4.6

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

4.7

Indkomne love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.
Intet.
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5.

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

5.1

Social- og Sundhedsudvalget (v/ Ulla Tørnæs)
- Afbud

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Se pkt.10.1

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Helge, Sevel: Plejehjemmet har igen fået alvorlig påtale af Embedslægetilsynet vedr.
medicinhåndteringen. Forbedring lovet.
Arne, Birkehøj: Har fået alle plejeboliger samlet, lettet arbejdsgangen.
Poul, Parkvænget: Konsulentbesøg, skal tilføre personalet en bedre adfærd.
Inge, Krohaven.
Niels Jørgen, Beringshaven: Såfremt ændring i antal af ældreboliger gennemføres på
Beringshaven, vil det betyde 1 mio kr. mindre i lønkroner. Man rykker for snarlig
afgørelse.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Intet.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Der skal presses på for at få Dagbladet til at bringe stof fra Rådets møder, evt. i
onsdagsudgaven. Niels Jørgen tager ny kontakt til redaktøren (Nina Pirchert).

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Erik Stagsted (Plejetestamente) og Kate Runge (Livstestamente) har accepteret
invitation til at komme 30. oktober 2015.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Arne: Demensdag? Informationen er udsendt til Rådet den 24.04.2015 fra
sekretariatet. Ønskes der yderligere, rettes henvendelse til Elisabeth Haahr
Christensen fra sekretariatet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Orienterer om vejarbejder i Vinderup og på Stationsvej.
2012-kortlægning af off. toiletforhold, flere påtalte fejl og mangler er endnu ikke rettet.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen.

7.2

Høringssvar:
- Ingen.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Nyhedsbrev 2
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9.

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

9.1

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

9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
- Danske Ældreråd – repræsentantskabsmødet samt konferencen
- Teknologi til hverdagen
Temadagen om Velfærdsteknologi 11.5. var vellykket, bortset fra vejret. For mange
indlæg, men fint samarbejde. Medicinfejl/over/misbrug omtalt, kunne være et emne
til et baglandsmøde. Rådet har betalt for rød løber og diverse kontorartikler.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Den fremadrettede MTO-kapacitet i Holstebro Kommune v/ Tove Søgaard
Sagsfremstilling
I forlængelse af behandling af kapacitetsanalysen på plejeboligområdet skitseres her
det videre arbejde med MTO-kapaciteten.
Social- og Sundhedsudvalget ønsker et større fokus på rehabilitering og at der
sættes tidligere ind med sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at
mindske borgernes behov for kommunale ydelser fremadrettet. De midlertidige
pladser kunne være medvirkende til dette, da målet er, at borgeren med et
midlertidigt løft kan klare sig selv hjemme med den nødvendige hjælp fra kommunen.
Kendetegn for de midlertidige tilbud skal således være fleksibilitet, baseret på de
individuelle behov og smidig administration/visitation. Samtidig sigtes mod, at det i
højere grad er personalet, der flytter sig og ikke borgeren, der bliver flyttet rundt i
systemet.
Udover at der pt. lægges op til etablering af 5 MTO-pladser i Holstebro by og en
delvis samling af pladserne, vil der blive udarbejdet et koncept- og
kompetenceudviklingsprogram indeholdende blandt andet pladsernes anvendelse,
målgruppen for pladserne samt kvalitetsstandarder og visitationskriterier.
Beslutning
De 5 MTO pladser i Holstebro ”koster” 5 plejeboligpladser, da der ikke er planer om
at øge antallet af boliger til svage ældre.
Rådet efterlyser en større entydighed i anvendelsen af forskellige boligbetegnelser,
samme benævnelse for samme boligform ved hver fremlæggelse.

10.2

Besøg af teknisk direktør Anders Debel kl. 09.30 – 10.00
Præsenterer sig selv (kandidat fra Landbohøjskolen, flere forskellige ansættelser i
diverse natur- og miljøsammenhænge, nu fået ansvar for det hele. ”Det vi laver, skal
give mening, især for dem, vi laver det for”).
Orienterer om forvaltningsområdet: Mange samarbejdsparter, haft møder med
Tilgængelighedsudvalget (Der skal sættes mere gang i dette) og Handicapudvalget
(Handicapparkering ved Musikteatret) Høring og dialog for at fremme et fælles
ejerskab til sagerne. Opfordrer Rådet til at være offensive på Udvalgets dagsordner,
så vi kommer tidligt ind i processerne.
Formanden: Busterminalen(læskure, toiletforhold), anden offentlig trafik, Storåen og
oversvømmelser.
Problem: Bybusser med meget lave passagertal på visse/mange ruter.
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Tilgængelighedsudvalget(Poul): usikre og uhensigtsmæssige tilgangsforhold/-planer
til det kommende CFS, sti- og vejsystemet ikke planlagt i detaljer.
Flextur (Leif): Venne-/naboaftaler endnu ikke annonceret to måneder efter, aftalerne
er indgået. Lemvig har ændret grundlaget for aftalen ved at bruge flextur til
patientbefordring(men forsikrer at det ikke påfører Holstebro nye omkostninger).
Hjemmesiden vil snarest blive rettet, træder snarest i kraft.
Færdselssikkerhedsrådet: nedlægges? Sagsområder falder sammen med det nyere
Tilgængelighedsudvalg?
10.3

Sociale viceværter – drøftelse v/ Chef for Sundhedsfremme og forebyggelse, Ellen
Greve, og konsulent Pia Ladefoged kl. 10.00 – 10.30.
Sagsfremstilling
Med baggrund i kapacitetsanalysen vedrørende plejeboliger ønsker Social- og
Sundhedsudvalget at gå videre med tankerne omkring ”sociale viceværter”. Begrebet
”sociale viceværter” kan have forskelligt indhold – alt efter hvem man spørger.
Overordnet er dog, at funktionen ”social vicevært” skaber tryghed og mindsker
ensomhed, men oftest også koblet med opgaver med individuel praktisk hjælp som
en vicevært i ordets oprindelige forstand.
Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvad ældre borgere i Holstebro Kommune lægger i
begrebet ud fra hvilke behov, denne funktion skal opfylde.
Derfor lægges op til en workshop/inspirationsdag efter sommerferien, hvor vi kommer
nærmere denne viden.
Der ønskes i første omgang en drøftelse med Ældrerådet i forhold til planlægning og
afvikling af denne inspirationsdag – specifikt Ældrerådets input til deltagere i
inspirationsdagen, mulige oplægsholdere og ikke mindst forslag til sted for afholdelse
af selve inspirationsdagen.
Beslutning
Efter orienteringen debat, hvor rådsmedlemmerne kom med adskillige tanker og
input. Ældresagen bør inddrages. Seniorjobordningen en mulighed. Boligformen i
fremtiden (etagebyggeri, parcelhuskvarterer med mange ældre).
Forslag til mødested: Laden, Black Box?
PowerPoints er udsendt.

10.4

Fremtidens ældreboliger v/ Winnie Munk og Karina Sigaard Pedersen kl. 10.30 –
11.00
Korrektion: Projekt om den totale boligmasse for ældre (Permanente og Midlertidige)
ved Winnie Munk.
 Permanente boliger: Plejebolig, Ældrebolig.
 MTO: Akutophold (CFS, p.t. Birkehøj): sygeplejefagligt indhold, få dage, efter
indlæggelse.
 Døgnrehabilitering: genoptræning, uger til mdr.,(Birkehøj, CFS)
 Øvrige MTO(på plejehjemmene): ventepladser.
 Dagtilbud: især demens.
Temaer: Fysiske rammer i fremtiden, sikring af flow mellem tilbud og eget hjem,
forebyggelse/udskydning af behov for MTO/plejebolig. Medborgerskab. Løbende
kompetenceudvikling for medarbejdere. Måltider og ernæring, også sociokulturelt.
Tidsramme: 2014-2017. WM accepterede at hendes slides om projektet fremsendes
Rådets medlemmer)
PowerPoints er udsendt til Rådet.

10.5

Budget 2016

J.nr.: 27.69.40-P35-1-13 – side 4

03.06.2015/ehc

– drøftelse af nødvendigheden af et evt. ekstraordinært møde i uge 36.
Budgetmaterialet forventes udsendt den 28. august 2015.
Ekstraordinært møde om budgettet indkaldes til 31.08.15. Høringssvar udarbejdes på
mødet.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (08-2015 – 18. juni 2015 – Besøg på Mellemtoft og Parkvej v/
Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen)
Besøget aflyst, udsættes til august, hvis det kan aftales.
Jytte og Poul skal være opmærksomme på at indgå ny aftale.

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres

11.3

Eventuelt
Alle enligt blevne over 60 vil blive indbudt til projektet Alene Nu.

11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
Niels Jørgen forsøger endnu engang at overbevise dagbladet om, at de skal bringe
orientering til deres læsere fra Rådets møder. Foreløbig har avisen intet bragt.

Ref. Erik Mitens
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