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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 09-2015
Torsdag den 20. august 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:
Tove Søgaard.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 18.06.2015 (08-2015)
Godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning - august 2015. Der er udarbejdet en udvidet budgetopfølgning for
resten af åre. Den vil blive medsendt referatet ud.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Budgetmaterialet bliver først klar, så det kan uddeles på mødet den 31. august 2015
kl. 9.00

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
- 100 års fødselsdag ved Margrethe Skytte, Mellemtoft.
Anna-Lise deltog i et rigtigt godt og varmt arrangement i Anlægspavillonen med 60
deltagere, fødselaren havde en fin dag.

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)
Der er intet nyt at berette fra møder afholdt i Social- og Sundhedsudvalget.
Den 27. og 28. august er byrådet inviteret til budgetseminar, hvor der vil blive
fremlagt besparelsesforslag for budget 2016. Ulla Tørnæs håber, at ”ældremilliarden”
- de 10,2 mio. kr., Holstebro Kommune modtager årligt - fastholdes som en
ekstraindsats og udkonteres separat og synligt, men afklaringen af dette skal drøftes i
Byrådet.
Antallet af klagesager på plejeområdet er stigende, og der opfordres til at femsende
henvendelserne til Ledelsessekretariatet, som vil sørge for at videresende til rette
modtagere, og som også vil sørge for et svar til pgl.
Ældrerådet behandler ikke enkeltsager, men det enkelte medlem kan godt optræde
som bisidder i en sag, uafhængigt af sin rolle i Ældrerådet, hvis han/hun opfordres til
det af klageren.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet
Anders Kjærulf kunne oplyse, at der er i Kultur og Sundhed er blevet ansat en
sundhedschef – Rasmus Byskov-Nielsen – pr. 1. august 2015. Rasmus vil blive
inviteret til at deltage i mødet i Ældrerådet den 22. oktober 2015.
Debat om ældrebefolkningens udvikling og behovet for plejetilbud de næste 5-10 år.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet.
Der vil fra sekretariatet blive rettet en forespørgsel til teknisk direktør Anders Debel
vedr. Færdselssikkerhedsrådet. Når denne forespørgsel er besvaret vil Ældrerådet få
besked.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
To steder er det ikke muligt at rekruttere pårørende til BPR. Vennekredsene kan evt.
opfordres til at besætte de ledige pladser.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Se punkt 7.1

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Kate Runge, tidligere embedslæge, kommer og taler om retten til selv at bestemme
(over eget liv) og Erik Stagsted, formand for ældrerådet i Vesthimmerland vil fortælle
om Plejetestamentet.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Der er indkaldt til møde med Tilgængelighedsudvalget og teknisk direktør Anders
Debel den 29. september 2015
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7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer
- Udbud af bleer – høringsfrist 1. september 2015
- Implementering af klippekortordningen – høringsfrist 26. august 2015 kl. 10.00
- Flow på MTO-pladser – høringsfrist 26. august 2015 kl. 10.00
- Etablering af midlertidige pladser i Holstebro by – høringsfrist 26. august 2015 kl.
10.00
- Ændring af køreplan bybus – høringsfrist 21. august kl. 12.00
Høringsgruppens udsendte svarudkast blev justeret og derefter vedtaget.

7.2

Høringssvar
- Ingen.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Sommerhilsen fra formanden
- Mailservice 5/2015

9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Temadag om ældre-/seniorråds synlighed og medier – Danske Ældreråd
Foreløbig tre tilmeldte til mødet den 7. oktober 2015 i Silkeborg.
- Deltag i udviklingen af fremtidens plejeboliger mandag den 26. oktober 2015
Afventer endeligt program før tilmelding.

9.2

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

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Indhold og procedure omkring vederlagsfri fysioterapi v/ Anders Kjærulf (09.00 –
10.00)
Referer til chefjuristens udtalelser i ledelsens svarbrev til Ældrerådet
Leif redegør for den afsluttende skrivelse, som Ældrerådet agter at fremsende,
hvor såvel lovgrundlag, bekendtgørelse og egne vedtægter fastslår høringsretten.
AK afslutter med at fastslå at behovet for vederlagsfri fysioterapi stadig er dækket.
Der har i mange år været et merforbrug af vederlagsfri fysioterapi i Holstebro
Kommune sammenlignet med andre kommuner, som ikke er forklaret, men nok
bunder i en ”kulturforskel”.

10.2

Ældrerådets hjemmeside v/ Leif Carøe
- Drøftelse om etablering af egen hjemmeside for Ældrerådet.
Der vil blive fremlagt et konkret forslag til drøftelse ved næste møde.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (10-2015 – 24. september 2015)
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Næste ordinære møde vil blive afholdt på Birkehøj, Thorshøj og Beringshaven.
Mødet vil være et heldagsmøde og vil fremgå af dagsordenen.
11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres
 Sociale viceværter, temaaften 23.sept., indbydelse kommer snarest.

11.3

Eventuelt
Drøftelse af Sundhedsstyrelsens samlede tilsynsrapport for Holstebro Kommune
2014.
Der rejses principielt spørgsmål om relevans og rimelighed i nogle af
Sundhedsstyrelsens ”alvorlige” kritikpunkter(i.e. håndkøbspræparat fundet ved
uanmeldt besøg hos beboer), opleves som brud på grundlovssikret ret til privatlivets
fred.

11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
Ikke behandlet.

Mødet foregik på Parkvænget, og efter mødet blev rådet vist rundt af plejeboligleder Heike
Pedersen.
Efter frokost fortsatte Rådet til Plejeboligerne Mellemtoft, hvor plejeboligleder Kirsten Gad viste
centret frem.
Ref. Erik Mitens
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