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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 12-2015
Torsdag den 19. november 2015

REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.
Velkommen til Jens Kristian Hedegaard, som er ny formand i Social- og
Sundhedsudvalget efter at Ulla Tørnæs har trukket sig fra Byrådet for at hellige sig sit
arbejde i EU.

1.2

Formalia, herunder mødediæt - personlige indberetningslister
Diætsedler blev underskrevet.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Anna-Lise Lisbjerg (afbud)
- Inge Christensen (afbud)

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 22.10.2015 (11-2015)
Godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
Stikord til hjemmesidens ældreadgang skal indarbejdes i begyndelsen af det nye år,
ser gerne flere input.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning - November 2015
Godkendt.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Det endelige budget for 2017 er ikke klar før i næste måned. Når det modtages i
sekretariatet vil det blive udsendt til rådsmedlemmerne.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Niels Jørgen har været på to 100 års besøg, begge med meget kort varsel!

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/ Jens Kristian Hedegaard)
Jens Kristian Hedegaard har overtaget formandskabet i Social- og
Sundhedsudvalget. Han glæder sig til at begynde arbejdet trods de økonomiske
udfordringer. Fleksibilitet er måske en vej frem, og forventer sig meget af dialog med
Ældrerådet.
”Ældremilliarden” lægges ind under bloktilskuddet, og i budgettet for 2017 er der
forlods trukket 2,7 mio. til underskud hidrørende fra vederlagsfri fysioterapi. Resten vil
kunne bruges på ældreområdet nogenlunde uændret.
Vil gerne undersøge, om Ældrerådet kan bringes tidligere ind i processen (allerede i
marts) med høring i budget 2018s tidlige faser.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Balance i driftsbudgettet. Rammebesparelsen er nu tilpasset driftsområdet,
tryghedsboligerne er indpasset. Poula Sangill er nu chef for Visitationen, herunder
vasketøjslicitationen.
Der blev fra Arne Nielsen forespurgt vedr. plejetestamentet. Tove Søgaard kunne
oplyse, at ”Den Gode Indflytning” (og Afslutning) forsøger at højde for den del.
Tilbuddet om opsøgende hjemmebesøg for +75-årige kunne vedlægges
plejetestamentet med opfordring til at bruge det, også selv om man ikke ønsker
besøg. Dette vil Tove tage med sig tilbage.
Debat om normeringer, visitation, besparelser m.m. på plejecenter-området.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Er blevet indkaldt til møde den 23. november med dagsorden.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Bakkebo(Erik): Velbesøgt dialogmøde om ny kostordning fra 01.02.2016. Maden
leveres også fremover af Det Gode Køkken.
Parkvænget(Poul): Tryghedsboliger og ad hoc-konvertering til plejebolig.
Hjemmesiden mangler en ildsjæl?
Birkehøj(Arne): Stillingsnormeringen er stram og vanskelig, Birkebladet. Dialogmødet
om demens med blandet indhold og kvalitet. Skal Ældrerådet lave initiativgruppe om
demens?

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Høringsanmodning om etablering af medicinske korttidspladser med frist til
27.11.2015. Udvalget holder møde 24.11.2015 kl.14.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Mødet den 30.10. var en stor succes. Flere har efterfølgende rost det.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
 Forslag om temamøde om hjertestarter på plejehjemmene og retten til en
værdig død (Helge).
 Forslag om et diskussionsmøde uden dagsorden (Jytte)
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Forslag om temamøde med oplæg fra kommunen/forvaltningen/Tove om
demens og demensforsorg/-pleje (Leif)
Den 29. februar arrangerer Ældrerådet et offentligt aftenmøde om demens,
(annonce, pressekontakt, kontakt til demenskoordinator Bente Nikolajsen,
som kommer med en kompetent oplægsholder, Mette Søndergaard,
ergoterapeut, foredragsholder, konsulent og forfatter. Ældresagen skal
involveres/indbydes via lokalafdelingerne, også plejesektorens personale
(Tove Søgaard).

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Mangler referat fra mødet den 28. oktober 2015. Vil blive tilsendt Ældrerådet, når
dette modtages i sekretariatet.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
Medicinske korttidspladser. Møde i udvalget 24. november 2015.

7.2

Høringssvar:
- Ingen.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Ingen

9.

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

9

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

9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
- Konference d. 16. november: Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje den
16. november 2015 – Vingsted.
Vellykket ældrekonference, korte referater om de forskellige seminarer, deltagerne
overværede.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Arne fortalte om sit foreløbige arbejde med bybusforslaget og kontakt til Midttrafik.
Der kommer mere fra dem (Anette Vognbjerg) på et møde den 29.02.2016(inkl.
beregninger)

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (13-2015 – 17. december 2015)
Der vil blive afholdt juleafslutning fra kl. 12.30.

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres

11.3

Eventuelt
Vi planlægger besøg på hospice næste år, f.eks. 21. april 2016.
Formanden kontakter Ankerfjord.
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11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
Om rådets arbejde med demens.

Ref. Erik Mitens
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