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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 02-2016
REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.

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
Rådet er beslutningsdygtigt. Leif Carøe forlod mødet i ca. en time.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 21.01.2016 (01-2016)
Anna-Lise Lisbjerg bad om at få ændret ordlyden af punkt 5.4 til:
Thorshøj: Man har søgt og fået bevilliget midler fra Sundheds- og ældreministeriets
pulje til opførelse af et stakit om grunden.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde var inviteret til at deltage i det
kommende baglandsmøde, men har meldt fra, da hun var optaget til anden side.
4.2

Nyt fra næstformanden
Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning – februar 2016
Godkendt.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
- Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
- Ingen.

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/ Jens Kristian Hedegaard)
Høringsmaterialet om besparelser i 2016 udsendt (og modtaget). Diskussion om
følgerne af lukning af Birkehøj og Havehuset. Nuværende beboere kan blive i deres
boliger, for Birkehøj dog kun til hele institutionen lukker. Besparelserne på flere
områder vil kun slå igennem med forsinkelse.
Helge Weis Jensen: Ældreområdet er år efter år blevet økonomisk udsultet, der bør
tilføres området flere midler.
Personsag(Arne Nielsen) omtales, skal og vil blive belyst og løst.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Rasmus Byskov-Nielsen, afbud Anders Kjærulff deltager)
Se pkt. 5.1

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Ved møde den 8. februar 2016 behandledes handicap parkering, sorte pletter,
cykelstier(vedligehold), kampagne om trafiksikkerhed. Alle var mødt til et godt møde.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Mellemtoften(Jytte): Stadig ingen busdrift til døren, dyrt at bruge taxa eller flextur, et
problem. Akutpladserne lægger p.t. beslag på for mange ressourcer.
Sevel(Helge): Dialogmøde godt besøgt, trykket stemning p.gr.a. de voldsomme
besparelsesforslag. Beklagelser over, at maden ikke smager af noget. Besøgsvenner
er meget værdsatte. Der er ansat ny sygeplejerske.
Bakkebo(Erik): Meget trykket af at Havehuset foreslås lukket. Der er mere end 50%
tilslutning til den nye kostordning fra 1.3.(Servicepakken).
Birkehøj(Arne): blæst om plejen på akutpladserne, usikkerhed om fremtiden.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
- Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
- Intet.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
- Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Gruppen mødes og planlægger – der vil blive aftalt et møde.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Samme, (offentligt møde i bibliotekssalen om ”Det gode liv – også med demens”).

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Der er møde den 25. februar 2016 kl. 12.30 om bl.a. Sønderlandsgades belægning.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Kvalitetsstandard vedrørende hverdagsrehabilitering VVKOS (Vi vil klare os selv) –
Høringsfrist den 26.02.2016.
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Høringssvar vil blive udarbejdet og fremsent til modtager rettidigt.
-

Hørings om, økonomisk plan for sundheds- og ældreområdet – høringsfrist den
26.02.2016.
Udkast til høringssvar omdelt. Enkelte rettelser aftalt. Sendes også Pressen Byrådet
modtager høringssvarene sammen med dagsordenen fra mødet i Social- og
Sundhedsudvalget.
Om værdighedsmilliarden: Ældrerådets holdning til processen fremgår klart af
høringssvaret. Det aftales i øvrigt at afvente et udspil fra sundhedschef Rasmus
Byskov-Nielsen.
7.2

Høringssvar:

Intet.
8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Mailservice 1/2016 – Danske Ældreråd – udsendt den 21.01.2016
- Mailservice 2/2016 – Danske Ældreråd – udsendt den 01.02.2016

9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2016 den 02.05.2016 (tilmeldingsfrist
21.03.2016) - Danske Ældreråd.
Hele Ældrerådet deltager i repræsentantskabsmødet og den efterfølgende
ældrepolitiske konference.
-

9.2

Temadag den 23.02.2016 – Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og
værdighedspolitik i ældreplejen – Afholdes i Viborg (Tilmeldingsfrist 14.02.2016) –
Danske Ældreråd

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
Niels Jørgen Lundsgaard og Leif Carøe refererede fra en udbytterig temadag om
rehabilitering og værdighed.
Anna-Lise Lisbjerg: Living-Lab, Velfærdsteknologisk demo- lejlighed på CFS planlagt,
forskellige miljøer, arbejdende udstilling, forsøg og forskning, alt i samarbejde mellem
VIA, den kommunale rehabilitering o.a.
Leif Carøe og Arne Nielsen: Aftalt møde med Trafik og Park om bustrafik, flextur.
Erik Mitens: Refererede fra deltagelse i konference om Det nære Sundhedsvæsen.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Intet.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (03-2016 – 17.marts 2016)

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres
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11.3

Eventuelt

11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
Høringssvaret om den økonomiske plan for sundheds- og ældreområdet.

Ref. Erik Mitens
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