REFERAT
Møde nr. 09-2016
Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 09.00 – 12.00,
Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1.sal.

Medlemmer:
Niels Jørgen Lundsgaard, Leif Carøe, Inge Christensen, Erik Mitens, Anna-Lise Lisbjerg, Poul Lindholt Mikkelsen, Grethe Thordahl Nielsen, Jytte von Seelen, Arne Nielsen.
Fraværende:
Jytte von Seelen
Grethe Thordal forlod mødet kl. 10.20.
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.00 – 10.00 (pkt.
3)
Rasmus Byskov-Nielsen, Sundhedschef, kl. 09.00 – 10.00 (pkt. 4)
Poula Sangill, Chef for sekretariat og Myndighed, kl. 10.00 – 11.00 (pkt.7a og 7b )
Tina Holmgaard, Sektionsleder for Visitation, kl. 10.00 – 11.00 (pkt. 7a og 7b )
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2016 den 27.10.2016.
2. Godkendelse af referat nr. 08-2016 den 22.09.2016.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet.
5. Meddelelser fra formanden, medlemmer, sekretariat
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Drøfte af udskrivningsprocedure fra sygehuset herunder den gode udskrivning, sømfriovergange og sektorovergange. v/ Poula Sangill og Tina Holmgaard.
b. Afgørelsesbreve udsendt fra Visitationen v/ Poula Sangill og Tina Holmgaard.
c. Senior-OL i Holstebro Kommune v/ Niels Jørgen Lundsgaard.
d. Drøftelse om forslag til fremtidens bybusdrift v/ Leif Carøe
e. Mødekalender 2017 v/ sekretariatet.
8. Budget 2016 – Ældrerådet.
9. Orientering fra ældrerådets underudvalg, arbejdsgrupper og repræsentation
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser.
11. Næste møde den 17. november 2016 – 10-2016.
12. Eventuelt
02.11.2016/ehc

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 09-2016 den 27.10.2016.
Godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 08-2016 den 22.09.2016.
Godkendt

3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
Se pkt. 4

4. Meddelelser fra Sundhedsområdet
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Jens Kr. Hedegaard og sundhedschef Rasmus Byskov-Nielsen gav en orientering om følgende:
Der er ikke meget nyt på ældreområdet. Hjemmeplejeområdet er stadig presset.
Processen med at få rejst et læskur på busterminalen ved Sundhedshuset går
trægt, men fremad. Der vil blive vendt tilbage til Ældrerådet, når der foreligger en
beslutning.
Der arbejdes fortsat på at forbedre sektorovergangen fra indlæggelse til eget
hjem.
Sundhedspolitikken er ved at blive formuleret, efter at runden med borgerinvolvering er ved at være afsluttet.
Anna-Lise Lisbjerg:
De frivilliges indsats står og falder ofte med personen, derfor er den kommunale
opbakning og koordinering så vigtig, så gode projekter ikke falder sammen, når
en frivillig holder op. Tilsagn fra Jens Kristian Hedegaard og Rasmus Byskov-Nielsen om at deltage i et møde om kommunal koordinering og opbakning.
Arne Nielsen:
Efter beslutningen om lukningen af Birkehøj, hænger ikke længere sammen. Personaledækningen begynder at blive mangelfuld.
Rasmus Byskov-Nielsen tilkendegav, at der er opmærksomhed på området.
Anna-Lise Lisbjerg tager ideen fra sidste møde op om at bruge pladser på Birkehøj til skærmet enhed for demente, udadreagerende plejehjemsbeboere.
Jens Kristian Hedegaard: Overvejelser i forhold til de udadreagerende plejehjembeboere går i flere retninger, kunne også løses ved et mobilt team af uddannet
ekstrapersonale (som der p.t. heller ikke er penge til).
Forvaltningen arbejder med problemkomplekset.

02.11.2016/ehc

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
 Danske Ældreråd
 Regionsældreråd
b. Medlemmer
 Resume fra temadag – Valg til Ældreråd v/ Grethe Thordahl og Leif
Carøe.
c. Sekretariatet
 Direktør Anders Kjærulff har fået nyt job, fratræder som direktør for Kultur og Sundhed pr. 30.11.2016.
Beslutning
a. Intet.
b. Sekretariatet opfordrer til at udvide valgudvalget, da der bliver en del forberedende arbejde.
c. Orientering taget til efterretning.

6. Høringer mv.
a. Høring - Rydning og deponering af bo fra plejeboliger – høring af eventuel ny
praksis.
Høringsfrist pr. 7. november 2016.
Beslutning
Høringssvar bliver udarbejdet og fremsendt.

7. Aktuelle drøftelser
a. Drøftelse af udskrivningsprocedure fra sygehuset, herunder den gode
udskrivning, sømfriovergange og sektorovergange. v/ Poula Sangill og
Tina Holmgaard.
Hvordan kan vi sikre, at ingen borgere falder ned mellem to stole?
b. Afgørelsesbreve udsendt fra Visitationen v/ Poula Sangill og Tina Holmgaard.
c. Senior-OL i Holstebro Kommune v/ Niels Jørgen Lundsgaard.
d. Drøftelse om forslag til fremtidens bybusdrift v/ Leif Carøe
I forbindelse med mødet den 17. november er byrådsmedlem Gubber
Kristensen inviteret til en drøftelse af ovenstående punkt, hvilket han
har sagt ja tak til.
e. Mødekalender 2017 v/ sekretariatet.
Beslutning
a. Ved udskrivelse stoler visitationen i første omgang på de anbefalinger,
sygehuset har fremsat.
Tina om ”Den borger-inddragende visitation”: Visitator (Visitation til
praktisk og personlig hjælp) besøger borgeren 3-4 dage efter udskrivelse for at kortlægge behov og aftale en plan for den kommunale indsats
(praktisk hjælp, personlig pleje, bolig).
Hjælpemidler og rehabilitering hører ikke med i denne sammenhæng
(varetages af anden visitation – Visitation af Hjælpemidler og APV).
02.11.2016/ehc

b. Der fremlægges udkast til brevtekst som rådet finder både forståeligt og
tilstrækkeligt.
De tekniske detaljer, lovtekster og klagevejledning kan vedlægges eller
tilbydes forevist ved fremsat ønske.
c. Social- og Sundhedsudvalget har ved brev af 10. oktober 2016 overdraget ansvaret for afholdelsen af Senior-OL til Ældrerådet sammen med
en økonomisk ramme på 200.000 kr. Der vil blive sendt svarbrev.
d. Rådet godkender udkastet og vil fremlægge det for Trafikudvalget/Gubber Kristensen.
e. Der mangler en dato for baglandsmødet til efteråret, formanden vil finde
datoen. Mødekalenderen blev derefter godkendt.
8. Budget 2016 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for oktober 2016 blev godkendt.

9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)

Beslutning
Der blev kort omtalt en ide om at arrangere møder i foråret i Vinderup, Ulfborg og
Holstebro med titlen ”Mød dit Ældreråd”. Dette ses i lyset af, at der er valg til Ældrerådet i efteråret 2017.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Ingen.

11. Næste møde den 17. november 2016 – 10-2016
a. Særligt til drøftelse til næste møde
Fordeling af punkter fra referatet den 22. september 2016 (08-2016)
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Punkterne var oprindeligt tænkt som en disposition til mødet med visitationen.
Men i erkendelse af, at det ville blive for omfangsrigt, vil Rådet i stedet besøge
Visitationen i marts 2017 og der tage punkterne op.
Der vil blive udarbejdet et officielt brev, som vil blive tilsendt Visitatioen, og
hvor de skitserede emner vil blive brugt til en dagsorden.
b. Erindringslisten blev ajourført.
02.11.2016/ehc

12. Eventuelt.
Intet.
Ref. Erik Mitens

02.11.2016/ehc

