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     Den 16. juni 2019. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 11. juni 2019 kl. 10.00 til 13.00  

på Allerslev Rådhus, lokale 4. 

 

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

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

Gæster:  Medlemmer af Handicaprådet deltager fra kl. 10.00 – 11.00. 

 

Dagsorden: 

1. Møde med Handicaprådet med henblik på dialog om samarbejde om ældre handicappede 

borgeres vilkår i Lejre Kommune. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 14.5.2019. 

4. Status for Ældrerådets budget v/KEL. 

5. Uddrag af dagsorden for USSÆ’s møde den 6. juni 2019. 

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

 2) Orienteringssager - juni  
 3) 2. ansøgningsrunde 2019 om tilskud til frivilligt socialt arbejde (Servicelov § 18). 

4) Kvalitetsstandard (Servicelov § 83) - personlig pleje og praktiskhjælp.   
5) Kvalitetsstandard (Servicelov § 107) - midlertidige botilbud – med høringssvar.  

6. Høringer fra USSÆ: 
Ingen. 

7. Planlægning af budgetmøder med Administrationen og USSÆ i juni og september 2019. 
8. Dagsordenspunkter til Ældrerådets temaeftermiddag den 13.8.2019. 
9. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB. 

10. Orientering: 

a. Nyt fra Danske Ældreråd. 

b. Nyt fra Regionsældrerådet v/PF. 

c. Orientering i øvrigt: 

i. Møde i Regionsældrerådet i Sorø 28.5.2019 (JD, KEL, PF). 

ii. Dialogmøde mellem de tre Beboer- og Pårørenderåd og USSÆ på Bøgebak-

ken; orientering fra ordinære møder i hvert af de tre Beboer- og Pårørende-

råd (BBC, LB og JD). 
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iii. Vedrørende håndtering af affald (KEL). 

iv. Tilbud fra AD-MEDIA og Sky-Media APS om udarbejdelse af Seniorguide (KK). 

v. Møder i Interessentgruppen vedrørende plejeboligbyggeriet den 6.6.2019 

og 15.8.2019 (KK, PN). 

vi. Nyt om Landsbyudvalget (PN, KK, KEL). 

11. Eventuelt. 

12. Punkter til næste møde. 

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

Ad dagsordenens pkt.1: 

Mødet var kommet i stand efter aftale mellem Handicaprådets formand Jan Andersen og Ældrerå-

dets formand Kirsten Kornval (KK).  

KK bød velkommen og nævnte, at det vigtigste formål med dette møde var at sætte ansigter på hin-
anden og at få kendskab og viden om hinanden, vores opgaver i Handicaprådet henholdsvis Ældre-
rådet, samt at drøfte eventuelle snitflader, herunder fælles opgaver, og fremtidige samarbejdsrelati-
oner.  

Hun foreslog at starte med en præsentationsrunde, så vi fik navne på ansigterne. Præsentationen 
fulgte deltagernes placering rundt om bordet, begyndende med KK som Ældrerådets formand. Hun 
nævnte, at det er hendes anden periode i Ældrerådet, idet hun blev valgt ind første gang i det Ældre-
råd, der startede sit virke den 1. januar 2014. Hun er den eneste genganger fra det tidligere Ældre-
råd. 

BBC præsenterede sig som næstformand og sekretær i Ældrerådet. 

PF præsenterede sig som Ældrerådets repræsentant i Regionsældrerådet. 

Anders Bredsdorff repræsenterer Ordblindeforeningen og er i øvrigt stedfortræder i Handicaprå-

det. 

Michael Korn repræsenterer Polioforeningen og er i øvrigt stedfortræder i Handicaprådet. 

Bjarne Ego Jørgensen repræsenterer Diabetesforeningen i Handicaprådet. 

Nelli Sørensen repræsenterer SIND i Handicaprådet. 

Jan Andersen repræsenterer Scleroseforeningen og er formand for Handicaprådet. 

KEL præsenterede sig som Ældrerådets kasserer. 

LB præsenterede sig som Ældrerådets WEB-master. 

PN og JD er begge medlemmer af Ældrerådet. 
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Efter præsentationsrunden gennemgik KK kort Ældrerådets formål og lovgrundlag samt samarbejde 
med Kommunalbestyrelsen, USSÆ og administrationen. Endvidere omtalte hun Ældrerådets opga-
ver, som også er beskrevet i den tidligere fremsendte Årsberetning 2018 fra Ældrerådet. 

Hun nævnte, at Ældrerådets vigtigste opgaver er at medvirke til et værdigt liv for alle ældre i Lejre 
Kommune, og hun tilføjede, at der er meget, der tyder på, at der er ”forandringer i luften”, som 
kræver gode og robuste løsninger. 

Som Ældreråd har vi en central rolle i dette ved, at vi kan bygge bro mellem ældre borgere og poli-
tikere; vi kan skabe anledninger til borgerinddragelse og dialog om små og store problemstillinger, 
og vi kan bidrage til at finde fælles løsninger.     

Det samlede Ældreråd har lige været til ældrekonference på Nyborg Strand og er således blevet 
”tanket op” med gode ideer, gode oplæg og inspiration og nytænkning fra Ældreråd fra resten af 
Danmark. 

Hovedtemaet og oplæggene på konferencen tog temperaturen på borgerinddragelse og samskabelse 
i Velfærdssamfundet med udtryk som, at livet er på en ”evigt brændende platform” med ”færre 
penge – flere opgaver – bedre kvalitet - flere ældre”. 

Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder på kryds og tværs om at løse små og store problemer. Når vi 
samarbejder, kan vi udvikle nye og bedre løsninger, og vi kan bedre gennemføre løsningerne i prak-
sis, så de giver værdi for borgerne. 

PF tilføjede, at Ældrerådet arbejder for alle 60+ i Lejre Kommune, både de svageste ældre og de, 

der blot er ældre. 

Jan Andersen var enig i, at vi bør kunne samarbejde på områder med fælles snitflader til gavn og 

glæde for vores medlemmer. Han nævnte, at Handicaprådet som Ældrerådet er nedsat ved lov, 

men at rådets medlemmer ikke vælges ved frie valg. De udpeges af handicaporganisationerne 

henholdsvis af Kommunalbestyrelsen - handicaporganisationerne udpeger 6 medlemmer og disses 

stedfortrædere, mens Kommunalbestyrelsen udpeger 6 medlemmer, som er politikere og med-

lemmer af Kommunalbestyrelsen. 

Jan Andersen nævnte videre, at Handicaprådet er begrænset i sit virke på grund af fysiske forhold, 

samt at rådet ikke har nogen besluttende myndighed. Men man har en pulje på 500.000 kr. af 

kommunens budget. Disse penge administreres og prioriteres af Handicaprådet med henblik på at 

øge den fysiske tilgængelighed over alt i Lejre Kommune, ikke mindst på gader, veje og fortove. 

Til trods for dette nævnte Jan Andersen, at man ikke altid kan se, hvad der kommer ud af indsat-

sen for øget tilgængelighed. Det samme gælder i forbindelse med, at der sættes fokus på ulighe-

der, som rammer handicappede, f.eks. at handicappede i snit lever 15-20 år kortere end andre. 

KK nævnte, at Ældrerådet og Handicaprådet har de samme udfordringer, f.eks. som at gøre os syn-

lige over for de respektive befolkningsgrupper, som vi hver især henvender os til. Det er derfor, 

det er så vigtigt med samarbejde.  
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F.eks. er tilgængelighed også et emne, der optager Ældrerådet, fordi ældre borgere kan have lige 

så mange problemer med at komme omkring på dårligt vedligeholdte fortove m.m. som handi-

cappede. 

Bjarne Ego Jørgensen tilføjede, at Lejre Kommune ikke følger Bygningsreglementet i denne forbin-

delse. 

Nelli Sørensen tilføjede, at et andet fælles tema er ensomhed, som rammer både ældre og handi-

cappede. 

Der blev nævnt flere eksempler, som kunne ses som ”fælles gods”, hvorfor KK understregede, at 

det er vigtigt med dialog. Ældrerådet mødes ofte med politikerne, særligt dem fra USSÆ, til dia-

logmøder, og vi har tæt kontakt med administrationen, f.eks. Lene Miller, som er chef for Center 

for Velfærd og Omsorg. 

På foranledning af PN blev spørgsmålet om, hvordan vi gør samarbejdet mere konkret, drøftet. 

Hvilke områder, kan vi samarbejde om? Skal vi mødes f.eks. en gang om året? 

Michael Korn foreslog, at vi sender referater til hinanden. KK nævnte, at referaterne af Ældrerå-

dets møder ligger både på Ældrerådets hjemmeside og på kommunens hjemmeside som bilag til 

USSÆ’s referater. Hun foreslog derfor, at vi holder 1 eller 2 fælles møder om året. 

Både Nelli Sørensen og Jan Andersen tilsluttede sig, at vi mødes på grund af for meget læsestof. 

Om det skal være en eller to gange om året, vil de lige tænke over. 

Herefter takkede KK for fremmødet og de gode drøftelser. Når vi bliver enige om mødefrekvens og 

datoer, kan vi bedre konkretisere de fælles problemstillinger, som ønskes drøftet. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

BBC foreslog følgende yderligere punkter til dagsordenen: 

Pkt. 10, c., vii. Invitation til frokostmøde med Ældre Sagen den 23.10.2019. 

Pkt. 10, c., viii. Kørselsgodtgørelse. 

Pkt. 10, c., ix. Office 365-pakken. 

KK foreslog følgende yderligere punkt: 

Pkt. 10, c., x. Undersøgelse fra Danske Ældreråd. 

Med disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet af mødet den 14.5.2019 blev godkendt og kan nu lægges ud på hjemmesiden. 
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Ad dagsordenens pkt. 4: 

KEL oplyste, at der ikke er nogen særlige bemærkninger omkring budgettet bortset fra, at udgif-

terne til deltagelse i ældrekonferencen på Nyborg Strand tilsyneladende ikke er kommet med, 

medmindre de skjuler sig under ”Aktivitetsbaserede udgifter” på den oversigt, som Ældrerådet har 

fået udleveret af administrationen. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

BBC havde forud for mødet spurgt i administrationen, hvorfor referatet af dialogmødet med USSÆ 

den 14.5. ikke var vedlagt USSÆ’s dagsorden til mødet den 6. juni og fået oplyst, at referater af 

USSÆ’s dialogmøder samles og udgives efter den politiske behandling. 

Nr. 2) Der er efter det oplyste en lang venteliste til pleje- og ældreboliger. 

Nr. 3) tages til efterretning. 

Nr. 4) Den hidtidige kvalitetsstandard deles op i to og sendes i høring, bl.a. i Ældrerådet. 

Nr. 5) Ældrerådet har afgivet høringssvar. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Der er pt. ingen høringer fra USSÆ, men der forventes snarligt en, jf. oven for om kvalitetsstandar-

den om personlig pleje og praktisk hjælp (Servicelov § 83), som deles op i to kvalitetsstandarder. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Budgetmøde er aftalt til onsdag den 26.juni kl. 15-16.30. KK, LB, KEL og BBC deltager. JD er usikker. 

På budgetmødet aftales møde i september. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Til Ældrerådets tema eftermiddag, hvor vi skal tale om os selv, blev følgende punkter foreslået, 

idet medlemmerne opfordredes til at tænke over flere emner før mødet og fremsende forslagene 

til KK:  

• Gøre Ældrerådet mere synligt gennem ”pamflet” a la dem, vi fik på mødet i Nyborg. Vi går 

nok mest efter en type uden reklamer, som så skal udfærdiges og trykkes i samarbejde 

med kommunen. Modeller kunne være Syddjurs eller Frederikshavn Kommuner. 

• Opgaven med at skrive referat af møderne er en meget lærerig måde at få indblik i Ældre-

rådets arbejde på. Men det er også en krævende opgave, som BBC gerne vil lettes for efter 

i 1½ år at have skrevet samtlige referater. Det kunne være en genvej til læring for et af de 

sidst ankomne medlemmer.☺ 

• Revision af Årshjulet. 

• Indretning af kommende plejeboliger. 
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Ad dagsordenens pkt. 9: 

KK har kontaktet SN Hosting, men ikke fået svar. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

a. KK har modtaget et spørgeskema fra Danske Ældreråd, som KK rundsender med henblik på, 

at medlemmerne kan kommentere på det hurtigst muligt (senest 18.6.) grundet den korte 

svarfrist. Desuden har KK fået oplyst, at der igen i år afholdes møde i november i Vingsted-

centret ved Vejle. 

b. PF oplyste, at han som repræsentant for PIU havde været til Region Sjællands innovations-

dag, bl.a. om AMD (øjensygdom). Det oplystes, at der var doneret 100.000 kr. til forskning i 

sygdommen (screening og hjemmemonitorering af øjensygdomme). Der var desuden do-

neret 100.000 kr. til oprettelse af en infusionsklinik. 2 andre ansøgninger (hjemmehæmato-

logi og tidligt hjemmeophold til barslende kvinder) blev ikke imødekommet. 

c. i. PF, JD og KEL havde deltaget i temadagen i Regionsældrerådet den 28. maj. Emnerne 

havde været: 1. Regionsrådets politiske udvalg. 2. Forslaget om en sundhedsreform. 3. Re-

gionens sundhedsforskning. 4. Status på Sundhedsreformen. PF har udarbejdet et resumé, 

som er vedhæftet referatet. 

ii. BBC orienterede om dialogmødet mellem USSÆ og alle tre Beboer- og Pårørenderåd på 

Bøgebakken den 29. maj. Fra USSÆ deltog Mikael Ralf Larsen (formand); Leif V. Nielsen og 

Flemming Damgaard Larsen. Fra Administrationen deltog vice kommunaldirektør Henrik 

Nielsen. Leder af plejecentrene Charlotte Thygesen bød velkommen, hvorefter der var en 

præsentationsrunde. Mikael Ralf Larsen orienterede herefter om formålet med dialogmø-

der, hvorefter Charlotte Thygesen orienterede om nyt fra centrene. Der var herefter dialog 

mellem USSÆ og de øvrige deltagere, bl.a. om forholdene for beboerne på plejecentrene. 

Herefter orienterede Henrik Nielsen om status for plejeboligbyggeriet, og der var en dialog 

om fremtidens plejeboligbyggeri. Endelig var der dialog om plejecentrenes beboeres ad-

gang til deltagelse i dagcentrenes aktiviteter samt om trafikale forhold omkring plejecen-

trene – f.eks. mangler der parkeringspladser, hvorfor det blev foreslået, at besøgende til 

plejecentrenes beboere kan benytte de parkeringspladser, der er forbeholdt de udkørende 

medarbejdere, som jo som regel er ude at køre i dagtimerne. 

Den 3. juni deltog BBC i 2. kvartalsmøde i Beboer- og Pårørenderådet ved Hvalsø Plejecen-

ter, hvor der bl.a. var en dialog om planlagte aktiviteter og samarbejdet med de frivillige 

samt om ændring af ægtepar takster. 

iii. KEL orienterede om en borgerhenvendelse om affaldshåndtering af storskrald. 

iv. Dette drøftes nærmere på mødet den 13. august. 

v. KK og PN orienterede om andet møde i interessentgruppen for plejeboligbyggeriet 

6.6.2019 med temadrøftelser af fysiske rammer ude og inde, midlertidige pladser, rehabili-

tering og sundhedstilbud i det nære sundhedsvæsen. Interessentgruppen deltager i møde 

den 15.8.2019 med fremlæggelse og drøftelse af rådgivers forslag til byggeri af 24 plejebo-

liger ved Ammershøjparken. 



Ældrerådet i Lejre Kommune 
 

7 
 

vi. KK henviste til beskrivelse af det videre arbejde i Landsbyudvalget på Lejre Kommunes 

hjemmeside. Ældrerådet har tilkendegivet, at vi ønsker at deltage i/følge det videre arbej-

de, der også har betydning for ældres vilkår. 

vii. Ældre Sagens lokalafdeling i Lejre har indbudt til frokostmøde den 23. oktober kl. 10.30 

til 14 på Nødager (der hvor vi tidligere har været til frokost). Vi er alle velkomne ifølge for-

mand Lis Jørgensen. Der er ingen tilmeldelsesfrist, men giv besked på mødet den 13. au-

gust. Mikael Ralf Larsen deltager også. 

viii. Forud for mødet havde BBC kontaktet administrationen for at høre, om vi får kørepen-

ge, når vi deltager som Ældrerådets repræsentanter i Beboer- og Pårørenderådene, hvilket 

blev bekræftet. 

ix. BBC havde som aftalt købt Office 365-pakken med mulighed for 6 brugere. Det aftaltes, 

at KEL med hjælp fra en kyndig vil starte op på sin PC, hvorefter øvrige interesserede kan 

installere den. Formålet er, at vi alle skal kunne modtage de store filer, der udsendes fra 

administrationen og/eller sendes ud fra f.eks. Danske Ældreråd. 

x. Spørgeskema undersøgelsen fra Danske Ældreråd er allerede behandlet under pkt. a 

oven for.  

 

Referent: BBC 


