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     Den 18. april 2021. 

 

Referat af delvist virtuelt/delvist fysisk møde i Ældrerådet i 

Lejre Kommune tirsdag den 13. april 2021 kl. 10.00 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). 

 

Øvrige deltagere: Leder af Sundhed Alice Ordrup kl. 10.15 til 10.45 under pkt. 3. 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 9.3.2021. 

 
3. Status på Covid-19 og nyt siden sidste møde ved leder af Sundhed Alice Ordrup. 

 
4. Forbrug/status på Ældrerådets budget 2021. 

 
5. Ældrerådets hjemmeside, status på inklusion i Lejre.dk v/LB .  

 
6. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 14. april 2021.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

2) Orientering april 2021. 
6) Ankestatistik 2020. 
7) Foranalyse - nye plejeboliger i Hvalsø. 
8) Godkendelse af ny handicappolitik – med høringssvar. 
9) Kommunalt tilsyn på plejecentrene 2020 - med høringssvar.  

       10) Kommunalt tilsyn med to hjemmeplejegrupper 2020 - med høringssvar. 
       11) Godkendelse af udbudsmateriale madservice borgere i eget hjem – med høringssvar. 
             LUKKET SAG.     
      12) Etablering af ekstra parkering ved Bøgebakken. 
       13) Forventet regnskab 2021-1. 

 
7. Høringer april  2021: 

Afventer referat fra USSÆ`s møde 14.4.2021. 
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8. Ældrepolitik fra Holbæk Kommune som inspiration til drøftelse om udarbejdelse af evt. for-

slag om ældrepolitik som supplement til Lejre Kommunes Værdighedspolitik. 
 

9. Opsamling på høringssvar 2020.  
 

10. Ældrerådsvalg 2021. Afventer henvendelse om møde med Administrationen. Fortsat drøf-
telse af artikel til Lokalavisen om Ældrerådsvalget 2021. 
 

11. Vores Årsberetning er klar til at blive udgivet. Hvordan distribuerer vi den? Og til hvem? 
 

12. Orienteringer:  
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Nyhedsbrev  April 2021. 

• Repræsentantskabsmøde udsat til 16.6.2021. Afholdes i Odense Kongres-
center. 

• Referat fra Danske Ældreråds Bestyrelsesmøde 25.3.2021. 
 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Orientering v/PF. 
 

III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

• Møde med de tre plejecenterledere. 

• Møde med ny centerchef. 

• Møde med samarbejdspartnere. 

• Henvendelse fra Tefam Holding ApS om input til seniorvenlige boliger i Lejre 
Kommune. 
 

13. Eventuelt. 
 

14. Punkter til næste møde den 11. maj 2021. 

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

Ad dagsordenens pkt. 1:  

KK oplyste, at hun har en tilføjelse til dagsordenens pkt. 12. Med den bemærkning blev dagsorde-
nen godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Referatet blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Alice Ordrup oplyste, at det ser fint ud med smittetallet i Lejre Kommune.  

Kommunen har taget den nye model med hurtig lokal nedlukning til sig som et godt redskab til at 
bremse nye smitteudbrud helt ned på sogneplan, hvis incidens tallet når over 200. Hun nævnte 
Øm som et eksempel. 
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Alice Ordrup orienterede videre om lokale problemer i forbindelse med testcentre, herunder ad-
gangsforhold og trafik- og bookingproblemer. Man ser i den sammenhæng på en mulig udvidelse 
af åbningstider for testcentrene. 

Den nye chef for Center for Velfærd og Omsorg Mette Molin skal introduceres, herunder mødes 
med lederne af plejecentrene samt, selvfølgelig, Ældrerådet, som ser frem til at mødes med hen-
de. 

Der er meget nyt i forbindelse med den store udskiftning på ledelsesplan. Man bør selvfølgelig 
bruge det, der fungerer. Men det er godt med nye kræfter og nye øjne på processer m.m. 

Det er bl.a. Sundhedsaftalen, der lægger niveauet for, hvad vi skal kunne håndtere i Lejre Kommu-
ne. I den sammenhæng og ikke mindst i forbindelse med det nære sundhedsvæsen  har man etab-
leret en Workshop, der skal kunne udstikke rammer og retning for implementeringen.  

PN ville gerne vide, hvordan vi som Ældreråd kunne følge med i dette arbejde. Alice Ordrup oply-
ste, at det bestemmes politisk, hvordan Workshoppen skal køres og sammensættes, men hun ville 
gerne give videre, at Ældrerådet er interesseret i at deltage, hvis muligt. 

KK spurgte om status for Nærklinikprojektet. Alice Ordrup oplyste, at man afventer en pulje til at 
køre videre med projektet. Lejre Kommune er med i ansøgningen sammen med Odsherred og 
Holbæk.  

PF uddybede med at oplyse, at Nærklinikprojektet har været en del af et projekt i samarbejde med 
Lungeforeningen. Projektet forventes færdigt sidst i april. 

Nærklinikken har betjent borgere i Odsherred og Lejre. Man har søgt om midler til at fortsætte, 
indtil Telekol bliver oprettet, og hvor alle borgere med lungesygdomme kan/skal tilmeldes, men 
Telekol er udskudt til uendeligt efter Corona. 

KK tilføjede, at det også er vigtigt at have fokus på den gruppe af borgere, der klarer sig selv i eget 
hjem. Særligt her i en Coronatid har mange, måske de fleste, måttet undvære den træning og so-
ciale omgang, som har virket som forebyggelse mod sygdomme og ensomhed m.m. Her vil fore-
byggende indsatser i den kommende tid give ekstra god mening. 

Alice Ordrup var enig i dette og sluttede af med at nævne, at tiden med Corona og særligt tiden 
efter kalder på endnu mere samarbejde mellem kommunens ansatte og dens borgere. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

KK oplyste, at Kommunalbestyrelsen har godkendt overførsel af Ældrerådets ubrugte midler fra 
2020 til 2021, i alt 32.400 DKK. Ældrerådets forbrug i år er indtil nu ca. 18.000 DKK, som mest er 
gået til mødediæter, kørsel, webinarer og kontingent til Danske Ældreråd. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

KK oplyste, at det efterhånden ser godt ud med Ældrerådets dokumenter på Lejre.dk, men LB 
mente nu, at der stadig mangler forskelligt fra Ældrerådet. 

KK nævnte videre, at vi skal være opmærksomme på ændringer i brugerkontaktfladen, f.eks. i for-
bindelse med dagsordenerne for USSÆ’s møder. 

LB oplyste, at Ældrerådets hjemmeside nu er helt ude af drift. 
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Ad dagsordenens pkt. 6: 

Ad 2) Der er 18 borgere på venteliste til plejebolig og 4 til ældrebolig. En brugertilfredsundersøgel-
se, hvor en tredjedel af modtagerne har svaret, viser overvejende tilfredshed med Det danske 
Madhus blandt besvarelserne.  

Det gav anledning til en drøftelse af, om en sådan undersøgelse kan lægges til grund for at fastslå, 
at der er overvejende tilfredshed med Det danske Madhus. Der var ingen konklusion på dette. 

Ad 6) Det forventes, at ankestatistik 2020 kommer i høring efter USSÆ’s møde. 

Ad 7) Foranalysen ved et arkitektfirma skal bl.a. vurdere, om der skal bygges videre på det nuvæ-
rende plejecenter i Hvalsø, eller om det skal være et ”barmarksprojekt”. 

Ældrerådet tog punkterne 8-13) til efterretning. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Ældrerådet forventer som nævnt ovenfor, at USSÆ beslutter at sende ankestatistik 2020 i høring. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Der var enighed om, at det egentlig ville være en uskik, hvis samtlige 98 kommuner i Danmark 
skulle have hver sin ældrepolitik, når de vel stort set ville være ens. Derfor besluttedes det, at KK 
taler med Danske Ældreråds sekretariatschef om, at Danske Ældreråd kunne foreslå regering og 
Folketing, at der udarbejdes en national ældrepolitik. Eller måske blot rammer for, hvad en sådan 
politik skulle (burde) indeholde, så det grundlæggende er på plads, inden kommunerne udfylder 
det med en lokal ældrepolitik. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

KK foreslog, at Ældrerådet i forbindelse med høringssvaret om ankestatistik 2020 følger op på an-
kestatistik 2019, som synes at være det eneste høringssvar, der endnu mangler at skulle følges op 
på. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

KK oplyste, at hun endnu ikke er blevet kontaktet af Administrationen om fremmødevalg, og sagen 
er ikke på USSÆ’s møde i morgen, den 14. april. KK vil kontakte formanden for USSÆ. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

KK oplyste, at der er trykt 100 eksemplarer af Ældrerådets Årsberetning 2020. Spørgsmålet er nu, 
hvordan vi får den omdelt til interesserede.  

Da vi jo ikke umiddelbart kan komme i kontakt med vores interessenter, foreslog BBC, at Ældrerå-
det annoncerer i lokalavisen med, at Årsberetningen ligger i de kasser, der er opstillet ved aktivi-
tetscentrene, og hvori også ligger Aktivitetsprogrammet 2020-21 foruden Ældrerådets folder. 

Samtidig kan vi meddele, at Ældrerådets hjemmeside nu ligger på Lejre.dk, hvor man også vil kun-
ne finde Årsberetningen. BBC laver udkast til annoncen. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

1. Nyt fra Danske Ældreråd: 
a. KK henviste til nyhedsbrevet, som alle skulle have modtaget. 
b. KK er tilmeldt Repræsentantskabsmødet, som holdes i Odense Kon-

grescenter den 16. juni. Deltagerantallet er stærkt begrænset pga. Co-
rona – derfor er det kun KK, der deltager fra Lejre Ældreråd. 
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c. Referatet fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde den 25. marts er 
rundsendt. På det ovennævnte Repræsentantskabsmøde skal der væl-
ges ny formand. Der er opstillet 2 kandidater. Det aftaltes, at Ældrerå-
det drøfter, hvem vi skal stemme på, på næste møde. Som en af de 
små kommuner har Lejre Ældreråd kun 1 stemme. 

2. Nyt fra Regionsældrerådet: 
a. PF oplyste, at PIU har bedt Regionen om at blive orienteret om, hvad 

der er foregået i årets første måneder, da man ikke har hørt en lyd. 
3. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

a. Som forberedelse til Ældrerådets møde med plejecenterlederne vil KK 
sende en oversigt over Ældrerådets mærkesager rundt til medlem-
merne til kommentering og derefter sende det færdige resultat til ple-
jecenterlederne. 

b. Oversigten sendes også til den nye chef for Center for Velfærd og Om-
sorg forud for møde med hende. 

c. Det samme gælder den nye leder af Visitation og Hjemmeplejen. Det 
aftaltes at invitere hende først. 

d. Oversigten over mærkesagerne udsendes også til vore samarbejds-
partnere forud for det møde i efteråret, som vi håber at kunne holde. 

e. Det aftaltes at svare Tefam Holding ApS, at KK som formand for Ældre-
rådet, som er en offentlig forvaltningsenhed, ikke kan rådgive en pri-
vat virksomhed i forbindelse med dens overvejelser om udvikling af 
seniorvenlige boliger i Lejre Kommune. 

Ad dagsordenens pkt. 13: 

Der var intet til dette punkt. 

Ad dagsordenens pkt. 14: 

I den elektroniske kalender var mødet sat til den 4. maj på grund af det da planlagte Repræsen-
tantskabsmøde, som nu er udsat til juni. På den baggrund aftaltes det at fastholde frekvensen for 
møder, dvs. anden tirsdag i måneden, og altså den 11. maj, hvilket KK ville aftale med sekretaria-
tet. 

 

Referent: BBC 


