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25. november 2018. 

 
 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune 
tirsdag den 20. november 2018 kl. 10.00 til 12.30 

på Hvalsø Rådhus, lokale 3. 
 

 
Deltagere:  Bjarne Bang Christensen (BBC), Birgit Skov Olsen (BSO), Kurt Erik Larsen 
  (KEL), Per Frandsen (PF), Leif Blom (LB), Per Bromand Nørgaard (PN),
  Kirsten Kornval (KK). 
 
Afbud:  Ingen  
 
Øvrige deltagere: Journalist Palle Bruselius, Lejre Lokalavis og Midtsjællands Tidende, tog 
  ved mødets start fotos af det samlede Ældreråd og formand og næstformand 
  med henblik på kommende artikler i lokalavisen. 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 16.10.2018. 

 
3. Gennemgang og status vedrørende Ældrerådets budget 2018 ved BSO. 

 
4. Dagsorden/referat fra USSÆ´s møde den 7.november 2018. 

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:  
 

2. - Orientering - november  
3. - Øget rehabiliteringsindsats i Center for Velfærd & Omsorg  
4. - Fremtidens sociale tilbud - Godkendelse af høringsmateriale 
5. - Oplæg til nye fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene  
6. - Kvalitetsstandard efter Servicelovens § 113b – midlertidige hjælpemidler og forbrugsgoder  
7. - KLK-Handleplan for nedbringelse af udgifter på det specialiserede voksne socialområde  
8. - 1. ansøgningsrunde 2019 om tilskud til frivilligt socialt arbejde iht. Servicelovens § 18 
9. - Tilsynsrapport vedrørende De sociale tilbud til psykisk handicappede borgere på det so-
cialpsykiatriske botilbud Solvang – med høringssvar 

 
5. Høringer fra USSÆ:  

 
1. Kvalitetsstandard efter Servicelovens § 113b – midlertidige hjælpemidler og forbrugsgo-

der. Høringsfrist: 22.11.2018. 
2. Oplæg til nye fælles vedtægter for Beboer- og pårørenderådene på plejecentrene. Hørings-

frist: 26.11.2018. 
3.  Fremtidens sociale tilbud. Høringsfrist: 29.11.2018. 

 
6. Drøftelse og aftale om forslag til mødekalender for Ældrerådet 2019 ved KK. 

 
7. Gennemgang og drøftelse af udkast til Ældrerådets årshjul 2019 ved KK.  

 
8. Status og drøftelse af  indhold  på Ældrerådets hjemmeside  ved  LB. 
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9. Orientering: 
 

9.1 Nyt fra Danske Ældreråd. 
 

9.2 Nyt fra Regionsældrerådet: 
Referat ved PF fra deltagelse i møde i Regionsældrerådet november 2018 i Sorø. 
 

9.3 Orientering i øvrigt: 
Referat af møde med Ældresagens koordinationsudvalg den 20.9.2018 i Østergadecentret, 
Hvalsø  (referat følger).  
Deltagelse i debatmøde om ”Fremtidens sundhedsvæsen ” den 8.11.2018 ved PF og KK. 
Deltagelse i workshop om ”Bevægelse hele livet”  den 14.11.2018 ved KK. 
 

9.4 Orientering ved KK: 
 
KK vil deltage i Sundhedsstyrelsens konference 29.11.2018 i Middelfart om ”Værdighed i 
ældreplejen - hvorfor og hvordan”. 

 
10. Eventuelt. 

 
11. Punkter til næste møde: 

Lene Miller vil deltage kl. 11.30 med orientering fra Center for Velfærd & Omsorg. 
 

--------------- 
 
KK bød Per Bromand Nørgaard (PN) velkommen som nyt medlem af Ældrerådet. 
 
Efter eget ønske vil PN fremover fremstå uden brug af mellemnavnet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1: 
 
Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse til pkt. 9.3: Orientering om ældrepolitisk konferen-
ce på Vingsted Centret den 15.11.2018. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2: 
 
Referatet af mødet den 16.10.2018 blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3: 
 
BSO oplyste, at der uden nogen form for begrundelse eller forklaring er taget 600 kr. fra budgettet. 
 
Hun oplyste, at der pr. dato er forbrugt 85% af budgettet. 
 
Det ser ud til at ville hænge sammen, men det bliver knebent. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4: 
 
Ældrerådet tog pkt. 3, 8 og 9 til efterretning. 
Ad pkt. 2: Der var nogen tvivl om, hvordan tallene for ventetider skal forstås, hvorfor PN efterlyste tal 
for den ”historiske” ventetid. Det kunne ingen svare på, hvorfor der var enighed om at spørge admini-
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strationen om, hvordan tallene skal forstås, og hvordan de forholder sig til tidligere opgørelser af vente-
tider: Er de blevet længere eller kortere eller status quo? 
Ad pkt. 4, 5 og 6: USSÆ besluttede at sende disse sager til høring i Ældrerådet, jf. dagsordenens pkt. 5 
nedenfor. 
Ad pkt. 7: KK sender KLK-Handleplanen til Ældrerådets medlemmer til orientering. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5: 
 
Ad 1. Det aftaltes, at KEL med støtte fra KK udarbejder udkast til høringssvar. Svarfrist: 22.11.2018. 
Ad 2. Det aftaltes, at BBC udarbejder udkast til høringssvar. Svarfrist: 26.11.2018. 
Ad 3. Det aftaltes, at KK udarbejder udkast til høringssvar. Svarfrist: 29.11.2018. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6 og 7: 
 
Disse to dagsordenspunkter blev behandlet under et.  
 
KK havde på forhånd udarbejdet udkast til årshjul, som benyttedes som skabelon for planlægningen. 
 
Det aftaltes, at møderne i 2019, i alt 11 (juli er mødefri), afholdes den 2. tirsdag i måneden, dvs. 8. janu-
ar, 12. februar, 12. marts, 9. april, 14. maj, 11. juni, 13. august, 10. september, 8. oktober, 12. november 
og 10. december. 
 
Det aftaltes videre, at mødelokalet skal bookes for 3 timer hver gang, idet erfaringen viser, at vi altid er i 
tidsnød. 
 
Ad dagsordenens pkt. 8: 
 
LB oplyste, at man kan tilgå hjemmesiden både fra mobiltelefon og tablet. 
 
Selvom man kan tilgå Ældrerådets hjemmeside via et link på kommunens hjemmeside, var der enighed 
om, at vi skal bevare vores egen hjemmeside, bl.a. fordi vi derved kan sikre os, at den altid er á jour. 
 
Vi skal gøre den så brugervenlig (intuitiv) som muligt og samtidig sikre os, at der ikke er forældede op-
lysninger på den, såsom hvem der blev valgt og hvor mange stemmer, de fik, eller at Ældrerådet er 
kommet godt fra start – nu har vi jo virket i snart et år, således at vi nu kan kigge tilbage på et travlt år 
og i stedet skrive noget om, hvad vi har beskæftiget os med, og hvilke resultater, vi selv mener, det har 
givet. 
 
Således har vi skrevet 2 artikler til Lejre Lokalavis, en i foråret om ”Digitaliseringstoget – hvem kom 
med, og hvem blev efterladt på perronen”, og en her i efteråret ”Om Ældrerådet – hvem er vi? Hvad kan 
vi? Og hvad kan vi ikke?”. Vi arbejder på en ny, som skal publiceres inden jul sammen med et foto af 
det samlede Ældreråd – artiklen skal omhandle vores aktiviteter og resultater i 2018 og kan samtidig 
danne grundlag for vores årsrapport. 
 
Der var enighed om at lægge en valgmulighed ind på forsiden af vores hjemmeside med titlen: ”Presse”, 
hvorunder vore artikler skal lægges. Meningen er, at der skal komme flere med tiden. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9: 
 

1. KK oplyste, at der skal være valg til Danske Ældreråds bestyrelse i foråret, hvor vi vil blive invi-
teret til vælgermøder, for vort områdes vedkommende i Køge den 26.2.2019. 

2. PF oplyste, at Patientinddragelsesudvalget (PIU) i Region Sjælland er blevet meget aktivt. Han 
nævnte som en kuriositet, at PIU er lovbestemt, og det fremgår af loven (eller rettere bekendtgø-
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relsen), at det er Regionsældrerådet, der ikke er lovbestemt, som indstiller kandidater til udval-
get. Han gav  

3. endvidere en orientering om seneste møde i Regionsældrerådet. Referatet af mødet er udsendt til 
Ældrerådets medlemmer. 

4. Vi har stadig ikke modtaget et referat af mødet med Ældre Sagens Koordinationsudvalg den 
20.9.2018. 
KK og PF orienterede kort om debatmødet ”Fremtidens sundhedsvæsen” den 8.11.2018. 
KK og KEL orienterede kort om workshoppen ”Bevægelse hele livet” den 14.11.2018. 
BBC orienterede kort om den ældrepolitiske konference i Vingsted Centret den 15.11.2018 og 
omdelte til orientering programmet for konferencen. 

5. KK oplyste, at hun har tilmeldt sig Sundhedsstyrelsens konference: ”Værdighed i ældreplejen – 
hvorfor og hvordan” den 29.11.2018 i Middelfart. 

 
Ad dagsordenens pkt. 10: 
 
Der var intet under eventuelt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 11: 
 
På næste møde den 18. december skal vi planlægge hvilke organisationer, vi gerne vil have en snak 
med, bl.a. for at drøfte et muligt fremtidigt samarbejde. Det kunne være lidt i stil med det, vi allerede har 
med Ældre Sagens Koordinationsudvalg, som vi mødes med 2 gange om året – vi henvender os jo til de 
samme borgere, blot på hver sin måde. Nærliggende vil det være at få en snak med f.eks. Handicaprådet 
og Aktivitetscentrenes Koordinationsudvalg, men også pensionist- og seniorklubberne i det omfang, de 
har en nogenlunde fast struktur, så vi ved, hvem vi skal tale med.  
 
Endvidere vil Lene Miller (LM) efter aftale med KK  give en orientering om sket og gjort i Center for 
Velfærd og Omsorg (CVO). Mødet og året sluttes af med en beskeden julefrokost, hvori LM deltager. 
 
 
 
Referent: BBC 


