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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 08-2015
Torsdag den 18. juni 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 Anna-Lise Lisbjerg

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 28.05.2015 (07-2015)
Godkendt

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
Refererer fra mødet i Byrådet om beslutning vedr. vederlagsfri fysioterapi.
Ældrerådet er igen ikke blevet hørt i en sag, som i væsentlig grad vedrører borgere
over 60 år.
Rådet beslutter, at der skrives til borgmester, kommunaldirektør og presse, at vi igen
ikke er blevet hørt før beslutning i en sag, der vedrører de mennesker, Rådet
repræsenterer(vederlagsfri fys.), og det strider mod den klare aftale, Byråd og
Ældreråd har indgået. Handicaprådet tilbydes at være medunderskrivere.
Bybus-køreplanen ændres fra 1.januar 2016: færre afgange, uændrede ruter.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning - juni 2015. Godkendt.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
100 års dag på Mellemtoft den 28.juni 2015.
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4.6

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

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)
Orienterede generelt om Social- og Sundhedsudvalgets forberedelser til
budgetforhandlingerne, om sagsgang og beslutning vedr. vederlagsfri fysioterapi,
hvor ”Holstebro-ordningen” ophæves, og om flytning af dagcenter Sønderland.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Se sagsfremstilling i pkt. 10.1
De 8 plejeboliger, det er besluttet at nedlægge i besparelsesøjemed, bliver nedlagt
på Beringshaven, hvor de ændres til ældrebolig under samme tag(fremtidigt benævnt
Tryghedsboliger).

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Arne Nielsen og Niels Jørgen Lundsgaard har været til møder.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
I lyset af de gentagne politiske beslutninger, hvor Rådet burde være hørt i
sagsforløbet, men ikke er blevet det, bemyndiger Rådet igen Høringsudvalget til at
afgive høring med kort varsel, hvis det bliver nødvendigt, dog undtaget høringssvar
vedr. budgettet, som hele Rådet skal deltage i.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Kontakt foreløbig oprettet til Allan Damgaard, Dagbladet Onsdag, som har lovet at
bringe vores pressemeddelelser, indtil en endelig aftale kan laves med redaktøren
Ninna Pirchert.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Der er lavet aftaler med de to indlægsholdere Kate Runge og Erik Stagsted.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Referater fra udvalgets møder vil fremtidig tilgå Rådet.
Vil planlægge en ”udflugt” for rådsmedlemmer til busterminalen. Kan evt.
medinddrage Syd-byggeriet.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen.

7.2

Høringssvar:
- Ingen.
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8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Ingen.

9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Ingen
Anna-Lise Lisbjerg har taget initiativ til tilbuddet ”Alene – hvad nu?”, et kommunalt
tilbud til alle, der mister sin nærmeste, et led i at forebygge ensomhed blandt ældre
over 60. Vil blive drevet af frivillige.

9.2

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

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Udmøntning af besparelse for budget 2015 v/ Anders Kjærulff kl. 09.30
Der var afbud fra Anders Kjærulff, Tove Søgaard gav en orientering – se pkt. 5.2.

Sagsfremstilling
På baggrund af budgetforliget 2014 blev der besluttet, at der skal omkonverteres 8
plejeboliger til 8 ældreboliger under tag.
Begrundelsen for at gennemføre omkonverteringen af 8 plejeboliger til 8 ældreboliger
under tag er primært, at borgere med et tryghedsbehov, men måske ikke med stort
plejebehov, skal kunne tilbydes det rigtige tilbud. Disse borgere har behov for nære
omgivelser og vide, at der er hjælp i nærheden, hvis der skulle blive behov for dette.
Dette behov tilgodeses med tilbuddet om ældreboliger under tag.
Udmøntningen af besparelsen har afventet kapacitetsanalysen på området.
Administrationen foreslår, at omdannelsen af 8 plejeboliger til 8 ældreboliger sker på
Beringshaven. Herefter vil Beringshaven bestå af 92 plejeboliger og 8 ældreboliger
under tag.
Begrundelserne herfor er:
 Der er gode erfaringer på blandt andet Ulfborg Aktiv Center og Bakkebo
(Vinderup) med at have en blanding af borgere med forskelligt hjælpebehov
og funktionsniveau. Dette tilbud ønskes etableret til gavn for borgere i
Holstebro by.
 At stedet er bynært – god beliggenhed
 At stedet er attraktivt, hvorfor der ikke forventes tomme boliger
 At det vil give god mening i forhold til den nuværende profil for
Beringshaven
 At volumen stadig er stor nok til en effektiv drift
Der er endvidere ved udpegelsen lagt vægt på, at de 8 ældreboliger under tag bør
findes på samme sted for at opnå en tilfredsstillende kvalitet i tilbuddet – eller sagt på
anden måde, skal en samling af ældreboligerne under tag understøtte, at beboere i
ældreboligerne både har mulighed for et fællesskab med andre på samme
funktionsniveau og med beboere i plejeboliger, som har et lavere funktionsniveau.
Indstilling
Til orientering.
Beslutning
Orientering blev givet.
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10.2

Demografi og kapacitetsanalysen v/ Anders Kjærulff
Afbud fra Anders Kjærulff. I stedet fik Rådet en fremstilling ved Pia Ladegaard af 10.2 og af Poula
Sangill af 10.3
Genoptagelse af punktet fra den 23. april 2015.

Sagsfremstilling
Gennemgang af analysen og de forskellige scenarier for fremtidig håndtering, her
især den løsningmodel, hvor antallet af plejebolgier holdes uændret.
10.3

Orientering om ægtefælle plejeboliger v/ Anders Kjærulff
Orienteringen blev givet.

10.4

Demensområdet på baggrund af midler fra puljen ’løft af ældreområdet’ v/ Chef for
Sundhedsfremme og Forebyggelse Ellen Greve og demenskonsulent Bente
Nikolajsen kl. 11.00
Sagsfremstilling
Der er iværksat en række initiativer på demensområdet på baggrund af midler fra
puljen ’løft af ældreområdet’:
 Følgevenner
Det centrale er samvær omkring en fælles interesse i mellem Følgeven og en borger
med demens. fx at fiske, svømme eller cykle. Herved får de fælles gode oplevelser,
som kan give livskvalitet og livsglæde, og de pårørende får et frirum i hverdagen.
 ’Det er så svært at forstå’
Det er vanskeligt at forstå demenssygdommen, og familie og venner kan have svært
ved at forstå, hvad de nære pårørende har af udfordringer i hverdagen.
Der er givet et tilbud om deltagelse i en temaaften, for indtil syv personer fra hver
familie/netværk. Målet har været at lette forståelsen, igennem viden og et fælles
sprog.
 Pårørende grupper
Det eksisterende tilbud om pårørendegruppe er blevet udbygget, ved at etablere nye
tilbud, der særligt tilgodeser behovet hos erhvervsaktive ægtefæller under 65 år,
voksne børn, samt teenagere. Grupperne er etableret centralt såvel som decentralt i
kommunen.
 Nyt kursusforløb til ægtefæller, ud fra metoden ’læring og mestring’
Der er et nyt kursusforløb til ægtefæller under udarbejdelse. Det bygger på Læringsog Mestringsprincippet, hvor formålet er at give de pårørende redskaber, der kan
understøtte og udvikle deres evne til at mestre opgaven som pårørende til et
familiemedlem med demens.
Indstilling
Til status og drøftelse
Beslutning
Punkt 10.4 udsat til senere møde p.gr.a. tidspres.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (09-2015 – 20. august 2015 – Mellemtoft og Parkvej v/ Jytte
von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen)
Heldagsmøde, mødested vil fremgå af dagsordenen.

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres

11.3

Eventuelt
Poula Sangill orienterede om, at brugere af dagcenter-cafeerne nu efter henvendelse
fra Skat vil blive visiteret efter §83 om retten til at modtage mad, så de berettigede
(de fleste) slipper for at betale momsen! Praktisk vil betaling kunne trækkes over
pensionen.
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Meddeler, at afdelingen Service-info brochure er i trykken (bl.a. med info om mad og
visitation).
11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
Det aftales, at der sende brev til såvel borgmester som kommunaldirektør med
protest over de manglende høringer(flytning af dagcenter, vederlagsfri fysioterapi)
med henvisning til den grundlæggende aftale mellem Ældreråd og Byråd. Desuden
en pressemeddelelse om samme til Dagbladet Onsdag.

Ref. Erik Mitens
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