Den 3. marts 2019

Udvalget for Ældre og Handicappede
Økonomiudvalget og Byrådet,
Halsnæs Kommune.

Ældrerådet har på sit møde den 01.03.2019 behandlet dagsordenen til møde i Udvalget for Ældre
og Handicappede den 05.03.2019 og fremsender hermed Høringssvar / bemærkninger til Pkt. 119
– Pkt. 121 – Pkt. 123 – Pkt. 124 – Pkt. 125 – Pkt. 126 – Pkt. 127.

Pkt. 119 – Orientering om ”Spirekassen” – Horsensmodellen
Ældrerådet har afgivet et fyldigt Høringssvar til Udvalgsmøde den 15.01.2019, hvor det netop
fremgår, at vi fraråder dette project på baggrund af den manglende kendskab/modenhed hos de
unge i forhold til arbejdsområdets kompleksitet, og den dermed følgende nødvendige vejledning
af uddannet personale, hvorfor vi anbefaler at følge administrationens anbefaling – også ud fra
den indsigt, man har fået i den meget trængte personalesituation, som efterfølgende er afdækket
på et af vores store plejecentre.
Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi i dette tilfælde finder, at det ville have været
hensigtsmæssigt at vedlægge vores høringssvar fra Udvalgsmødet den 15.01.2019, da der skal
træffes afgørelse vedr. sagen, hvorfor vi vedlægger Høringssvaret til orientering. Punkt 112 –
Anmodning fra Venstre om optagelse af punkt på Dagsordenen (side 2 i Høringssvaret).
Vedrørende forslag om at Halsnæs Kommune går videre med et samarbejde med
Produktionsskolen og skolens sundhedsspor med henblik på at udvikle en model for Halsnæs
Kommune, er det lidt uklart for Ældrerådet, hvad der ligger i dette, da vi ikke har set noget
materiale. Er det et project med indkøring af ungarbejdere på Plejecentrene? – eller er det et
project rettet direkte mod rekruttering af unge til at søge ind i uddannelsen ved f.eks. at
indarbejde unge engagerede ambassadører, som er under uddannelsen eller lige er
færdiguddannede, og som kan gå ud på skolerne og fortælle om mulighederne?
Pkt. 121 – Demokrati og indflydelse på plejecentrene – Konceptet ”Rum til dialog”
Da punktet drejer sig om, at udvalget godkender, at forslaget sendes i Høring, kan Ældrerådet helt
klart anbefale dette. Vi har løbende drøftet processen i lukket forum, og selv om vi er kritiske over

for processen, så kan vi allerede nu anbefale det foreliggende forslag, som vi finder vil give øget
medindflydelse og demokrati – også i forhold til Centerrådene – men det kræver, at forslaget
vedtages i sin helhed. Vi vil i løbet af Høringsperioden udarbejde et uddybende Høringssvar.
Pkt. 123 – Project Værdighedsrejsehold
Ældrerådet kan konstatere, at punktet drejer sig om at frigive en indtægtsbevilling og
udgiftsbevilling på kr. 62.000 til besøg af et værdighedsrejsehold fra Sundhedsstyrelsen. Pengene
er bevilliget fra Sundhedsstyrelsens pulje og det er Hundested Plejecenter, som har fået pengene.
Det fremgår af beskrivelsen, at der i forløbet skal uddannes 8 – 12 værdighedsambassadører, og at
forløbet vil foregå i perioden 1. halvår 2019. Derfor vil Ældrerådet stærkt anbefale, at processen
udskydes. Vi oplever, at Halsnæs Kommunes Plejecentre lige i øjeblikket har mange
problemstillinger, som vil kræve fuld focus fra både ledelsespersoner og medarbejderne på den
daglige drift med hensyn til at give en god og værdig ældrepleje og omsorg samt opfylde de krav,
der ligger med hensyn til den enkelte beboers individuelle hverdagshandleplan m.v., som
stadigvæk ifl. Tilsynsrapporter fra 2018 ikke er opfyldt.
Endvidere kom det frem under arbejdet i Arbejdsgruppen for Demokrati og medindflydelse, at
vore plejecentre fungerer vidt forskellige, og at vilkårene for beboerne er alt for forskellige.
Det har da også medført en udmelding fra arbejdsgruppens ledelse om, at det er noget af det
første, man vil tage handling på i forvaltningen. Derfor vil vi anbefale, at man for en periode ikke
sætter nye projecter i gang inden for Plejecenterområdet, så der bliver tid det væsentlige på vore
plejecentre, at få ro omkring både beboere og medarbejdere, så de kan varetage deres opgaver
både de pleje- og omsorgsmæssige, men også de dokumentationsopgaver, som er lovpligtige.
Pkt. 124 – Orientering om samarbejdet med OK-fonden
På nuværende tidspunkt har Ældrerådet ingen kommentarer.
Pkt. 126 – kort beskrivelse af Leve/Bo konceptet på Plejecentrene
Ældrerådet finder, at det vil være hensigtsmæssigt, at man fik en mere realistisk beskrivelse af
både muligheder og den faktiske situation. Som det her fremgår, sætter man forventningerne alt
for højt hos kommende beboere og pårørende.
Pkt. 127 – Orientering om anvendelsen af Cafeen på Paraplyen
Ældrerådet har ingen kommentarer til selve punktet, men vi vil bruge anledningen til at gøre
opmærksom på, at vi er meget kritiske over for, at Paraplyen igen har indført kontingent. Vi har
aldrig haft lejlighed til at afgive Høringssvar for denne disposition, da politikerne overgav
udmøntningen af besparelsen 2019 til Paraplyens leder og bestyrelsen, hvilket vi har fundet meget
uhensigtsmæssig, og hvilket kan tolkes, som at man ville fralægge sig ansvaret. Vi er især

bekymrede for, at nedgangen i medlemstallet i løbet af året vil vise sig, om ikke stærkt
nedadgående, så mærkbart nedadgående for de svage ældre, som mest bruger Paraplyen, som et
socialt tilbud. Det vil betyde en nedgang af den forebyggende indsats over for de svage ældre.
Pkt. 128 – Årsrapport for magtanvendelse – 2018
Ældrerådet finder nedgangen inden for vores målgruppe glædelig – men også lidt bekymrende,
hvorfor vi gerne vil forespørge, om der er ændret i de vejledninger der forefindes, eller man kunne
forestille sig, at man har nedprioriteret opgaven i forbindelse med den stressede situation, der på
nogle områder præger medarbejdergruppen.

På vegne af Ældrerådet
Poula Thrane
Formand

