REFERAT
Møde nr. 08-2016
Torsdag den 22. september 2016 kl. 09.00 – 12.00,
Holstebro Rådhus, mødelokale 207, 2.sal.

Medlemmer:
Niels Jørgen Lundsgaard, Leif Carøe, Inge Christensen, Erik Mitens, Anna-Lise
Lisbjerg, Poul Lindholt Mikkelsen, Grethe Thordahl Nielsen, Jytte von Seelen,
Helge Weis Jensen, Arne Nielsen.
Fraværende:

Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.00 - 09.30
(pkt. 3)
Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed Kl. 09.00 – 09.30 (pkt. 3 og 4)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2016 den 22.09.2016.
2. Godkendelse af referat nr. 07-2016 den 18.08.2016.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet
5. Meddelelser fra formanden, medlemmer, sekretariatet
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser:
a. FB-side til Ældrerådet – en bearbejdet nyhed til FB - v/ Niels Jørgen
Lundsgaard og Leif Carøe
b. Drøftelse af Baglandsmødet den 4. november 2016
8. Budget 2016 – Ældrerådet.
9. Orientering fra ældrerådets underudvalg, arbejdsgrupper og repræsentation.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 27. oktober 2016 – 09-2016
12. Eventuelt.

30.09.2016/ehc

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 08-2016 den 22.09.2016.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 07-2016 den 18.08.2016.
Godkendt
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Jens Kr. Hedegaard og
direktør Anders Kjærulff gav en orientering om følgende:
Ældreområdet bliver ikke direkte ramt af besparelser, men
sundhedsområdet herunder behandling og forebyggelse (personale til
træning/rehabilitering, det mobile korps til koordinering af de frivilliges
indsats, visitation til hjælpemidler, biler, m.fl.)
De 38,5 mio. i minus vil blive eftergivet af Byrådet. Men der akkumuleres
desværre stadig underskud, bl.a. fordi forbruget af hjemmehjælpstimer stiger
(demografien). Der er vilje i Byrådet til ikke at holde området alene
økonomisk forpligtet på uundgåelige stigninger.
Flere rådsmedlemmer advarer mod at fjerne opbakningen omkring de
frivillige. Direktør Anders Kjærulf tager imod tilbud om et seminar eller
lignende om de frivillige og opbakningen omkring dem.
Sagen om den svækkede borger udskrevet til eget hjem op til påsken har
fundet sin afslutning.
Længere debat om visitation ved udskrivelse af svækkede ældre
patienter/borgere.
Forvaltningens skrivelse til Sundhedsministeriet om Holstebro kommunes
fordeling af midlerne fra ”Værdighedsmilliarden” sendes til rådets
medlemmer.
Værdighedspolitikken og redegørelsen for anvendelses af midlerne kan ses
på Holstebro Kommunes hjemmeside via dette link.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet
Se punkt 3.
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
 Danske Ældreråd
 Nyhedsbrev 3 – 2016 (er udsendt)
 Regionsældreråd
 Formands- og næstformandsmøde
 Meddelelse fra Helge Weis om udtrædelse af rådet pr. 19. august
2016.
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b. Medlemmer
c. Sekretariatet

Beslutning
a. Meddelelser fra formanden:
 Danske Ældreråd udsender i fremtiden deres referater til samtlige
ældrerådsformænd.
 Kort redegørelse for seneste møde.
 Helge Weis Jensen udtrædelse beklages af flere rådsmedlemmer, og
der udtrykkes enighed med ham om, at det sidste avisskriveri var for
meget. Hans udtræden har manet til eftertanke hos rådets
medlemmer.
Den ledige plads i Presseudvalget overtages af Arne Nielsen og Erik
Mitens overtager hans plads i BPR i Sevel.
b. Intet
c. Intet
6. Høringer mv.
a. Der er udarbejdet og indsendt høringssvar vedr. budget 2017.
Beslutning
Taget til efterretning.
7. Aktuelle drøftelser
a. FB-side til Ældrerådet – en bearbejdet nyhed til FB - v/ Niels Jørgen
Lundsgaard og Leif Carøe
b. Drøftelse af Baglandsmødet den 4. november 2016
Beslutning
a. Leif Carøe har sendt et udpluk af eksempler på konkrete meddelelser
egnet til opslag. Der er fortsat delte meninger i rådet om behovet og
ønskværdigheden af opslag på Facebook, men accept af et forsøg.
b. Følgende emner til Balandsmødet blev drøftet:
Facebook side, hjemmebesøg hos 75+-årige, værdighedspolitikken og
værdighedsmillionerne, Social- og Sundhedsudvalgsformanden
(budgettet)
Arbejdsgruppen mødes den 5.oktober kl 11.30 – 13.00 i mødelokale C,
under Biblioteket.
8. Budget 2016 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for september 2016 til godkendelse.
Beslutning
Budgetopfølgning vil blive drøftet ved næste møde den 27. oktober 2016.
9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)
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c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)

Beslutning
a. Parkvænget:
Aggressiv, udadreagerende dement beboer på Parkvænget. Fremtidige
løsninger har lange udsigter, da de skærmede enheder er væk, og
særligt det uddannede personale for målgruppen er en mangelvare.
Mellemtoft:
Diskussion af samme problemkompleks på Mellemtoften.
Thorshøj:
Lignende problemer som ovenfor beskrevet. Forstanderen for Thorshøj
har valgt at gå på pension og stopper derfor.
Birkehøj:
Køkkenet på Birkehøj lukkes.
Forslag om oprettelse af en skærmet enhed til svært udadreagerende
beboere på Birkehøj. Opholdet skal have karakter af midlertidigt ophold,
selvom varigheden kan strække sig over flere år for enkeltes
vedkommende. Derudover kunne noget af pladsen bruges som tryghedslejeboliger. Ældrerådet overvejer at fremsende tankerne som et
skitseforslag til Social- og Sundhedsudvalget. Tages op på senere møde.
Det Gode Køkken:
Grethe refererer fra Det Gode Køkken og et forskningsprojekt om det
gode ældreliv.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Ældrepolitisk konference den 09.11.2016 (tilmeldingsfrist 24.10.2016)
Danske Ældreråd:
- En konference med fokus på tilgængelighed og ulighed blandt ældre.
Hvem ønsker at deltage?
Beslutning
Tilmeldinger er fremsendt til sekretariatet – både til
- Konference om Kultur og Sundhed 29. september 2016.
- Ældrepolitisk konference i Vingsted 9. november 2016.

11. Næste møde den 27. oktober 2016 – 09-2016
a. Særligt til drøftelse til næste møde
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Visitationen kommer på besøg den 27. oktober 2016.
Emner der bør behandles fremadrettet:
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1. Visitation ved udskrivelse (den ”akutte” udskrivelse til eget hjem
eller MTO).
2. Visitation til praktisk hjælp, til personlig pleje, til kost.
3. Visitation til plejebolig og ældrebolig.
4. Visitation til rehabilitering/træning.
5. Med borgeren i centrum/”kundepleje”, afbureaukratisering,
værdighed i visitation og i kvalitetsstandarder (Praktisk hjælp,
Personlig pleje, Kost, Rehabilitering).
b. Erindringslisten: Emnerne under pkt. a fordeles på erindringslistens
datoer ved næste ajourføring.
12. Eventuelt.
Intet.
Referent Erik Mitens
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