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     Den 20. april 2020. 

 

Referat af telefonmøde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 14. april 2020 kl. 11.00 til 12.30. 

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Jeanette Dæhnfeldt (JD); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif 

Blom (LB); Per Frandsen (PF); Per Nørgaard (PN) og Kirsten Kornval (KK).   

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 10.3.2020. 

3. Gennemgang af budget 2020 v/KEL.  

4. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB.   

5. Uddrag af referat fra USSÆ’s møde den 1. april 2020.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

  

 2) Orientering – april. 

 3) Nyt koncept for Frivillig Fredag og Prisoverrækkelse. 

 4) Misbrugsbehandling 2018 og 2019. 

 5) Projektet om tidlig opsporing og behandling af diabetes lukker. 

 6) Privat leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83. 

 7) Anlægsbevilling - Opførelse af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken. 
 

6. Drøftelse af tilbagemelding på svar af 26.3.2020 fra Teknik & Miljøforvaltningen om Ældre-

rådet som høringspart i sager med betydning for ældre.   

 

7. Status og drøftelse af Corona-situationen i Lejre Kommune, nationalt og globalt. Oriente-

ring ved Sundhedsberedskabet i Lejre Kommune.  

 

8. Planlægge ny dato for Ældrerådets arbejdsmøde 2020 og evt. justering af dagsordenspunk-

ter.  

 

9. Orientering: 

a. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Aflysning af Repræsentantskabsmøde & Ældrekonference 27+28. april 2020. 

 

 



Ældrerådet i Lejre Kommune 
 

2 

 

b. Nyt fra Regionsældrerådet/PIU: 

Orientering v/PF. 

c. Orientering/aftaler i øvrigt: 

i. Status for folder om Ældrerådet (BBC og KEL). 

10. Eventuelt: 

• Status fra Lejre kommune på diæt og kørepenge for februar (temadag Køge) og marts (Ældre-

rådsmøde 10.3.2020). 

• Det praktiske på opdatering til vores pc’er af Office 365 Home (hvis man har behov herfor). 

• Plan for vaccination mod lungebetændelse? 

11. Punkter til næste møde den 12. maj 2020. 

 

----------------------   

Grundet Corona-situationen blev mødet afholdt som et telefonmøde med deltagelse af alle 7 

medlemmer af Ældrerådet. 

----------------------    

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Referatet af mødet den 10.3.2020 blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Der var intet at bemærke omkring budget 2020 bortset fra, at de færre aktiviteter som følge af 

Corona-situationen sandsynligvis ville medføre et mindre forbrug. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

Efter en drøftelse af, om det ville være hensigtsmæssigt at informere om Corona-situationen på 

Ældrerådets hjemmeside i form af et særskilt punkt, var der enighed om ikke at gøre dette, da in-

formationsniveauet allerede var meget højt. Der var dog enighed om at bringe særlige nyheder om 

Corona-situationen på hjemmesiden under ”Aktuelle informationer”. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

Efter en kort drøftelse tog Ældrerådet punkterne 2, 3, 4, 5 og 7 til efterretning. 

6) Da der er tale om et udbud på ældreområdet forventer Ældrerådet at blive hørt så tidligt som 

muligt i udbudsprocessen. 

KK oplyste, at der skal være en snarlig drøftelse i Kommunalbestyrelsen om igangsætning af en 

undersøgelse af de tekniske årsager til et merforbrug på 30 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i 
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2019. Borgmesteren har til pressen udtalt, at der ikke er tale om svig, og han har stadig tillid til sit 

embedsværk. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Efter en kort drøftelse var der enighed om at sende det brev, som KK og BBC havde udfærdiget, til 

Centerchef Peter Due Østerbye, Center for Teknik & Miljø, som svar på dennes svar af 26.3.2020 

på Ældrerådets oprindelige henvendelse i brev af 15.1.2020 angående retten til at blive hørt i alle 

sager, der direkte eller indirekte vedrører eller har betydning for ældres mobilitet og færden i det 

offentlige rum.  

I Ældrerådets svar lægges der bl.a. vægt på Ældrerådets juridiske fundament som et offentligretligt 

råd med lovbaseret ret til at blive hørt i alle sager, der direkte eller indirekte angår ældres forhold, 

herunder specielt ældres mulighed for at kunne færdes i det offentlige rum uden risiko for liv og 

lemmer. 

Ældrerådet forventer på den baggrund, at Center for Teknik & Miljø og udvalget fremover vil ind-

drage Ældrerådet som høringspart i et konstruktivt samarbejde, herunder anerkende, at det er 

Ældrerådets ret at blive hørt om alle forhold, der har betydning for Ældre. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Centerchef Lene Miller kom ikke som planlagt til at deltage i telefonmødet. KK er efterfølgende 

blevet orienteret om Corona-situationen i Lejre Kommune af Lene Miller og har formidlet dette 

videre til medlemmerne af Ældrerådet. Alt tyder på, at kommunen og dens ansatte tackler situati-

onen med glans – der er således ingen smittede borgere på plejecentrene, men et par smittede 

borgere i hjemmeplejen. To medarbejdere er testet positive.  

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Der var enighed i Ældrerådet om at afvente udviklingen, inden vi igen planlægger et arbejdsmøde. 

I mellemtiden kan man tænke over, om der er ændringer eller tilføjelser til den allerede eksiste-

rende dagsorden. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

a. Ældrerådet tog med beklagelse aflysningen af Repræsentantskabsmødet og Ældrekon-

ferencen den 27. og 28. april til efterretning. 

b. Der er ifølge PF intet at berette, hverken fra Regionsældrerådet eller PIU. 

c. KEL oplyste, at de færdigtrykte foldere om Ældrerådet befinder sig hjemme hos ham, 

klar til at blive anvendt efter hensigten. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

• KK oplyste, at der endnu ikke er blevet udbetalt hverken diæter eller kørepenge for marts. 

Vi må nok være tålmodige lidt endnu, indtil situationen er blevet mere normal. 

• LB oplyste, at man skal inviteres af KEL til at installere Office 365, da KEL var den første, der 

installerede pakken. LB har den nu på plads. Næste i rækken er JD. 
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• Planen for vaccination mod lungebetændelse synes at være en god ide henset til, at Covid 

19 netop er en lungesygdom, som kan blive stærkt forværret ved samtidigt angreb af lun-

gebetændelse. Det vil først være de allermest sårbare borgere, der tilbydes vaccinen, dvs. 

borgere på plejecentrene eller borgere med kroniske sygdomme, hvorfor den aldersgrup-

pe, som medlemmerne af Ældrerådet tilhører (+ 65), først kan forventes at blive vaccineret 

til august/september 2020. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

KK oplyste, at deltagelse af demenskoordinatorerne i et kommende møde nok ikke for nærværen-

de er realistisk, men det indgår stadig i planlægningen. 

Referent: BBC 

 


