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Den 20. maj 2022. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 12. april 2022 kl. 10.00 til 13.00.   

Lokale 4 på Rådhuset i Allerslev 

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif Blom ( LB ); Per Frandsen 
(PF); Per Nørgaard (PN); Leif V. Nielsen ( LN) og Kirsten Kornval (KK). 

Afbud fra: Bjarne Bang Christensen. 

Øvrige deltagere: Borgerrådgiver Morten Viemose Tengberg 

Leif N. udfærdiger referat. 

 

Dagsorden/referat/beslutning: 

   
1. Præsentation og dialog med Lejre Kommunes nyansatte borgerrådgiver Morten Viemose 

Tengberg.  
KK bød velkommen til Morten (MVT), og at Ældrerådet glæder sig til samarbejdet. Herefter 
kort præsentationsrunde bordet rundt. 
MVT tiltrådte 1. marts 2022 og glæder sig til samarbejdet og vil gerne kontaktes i forbin-
delse med sager. Han er ansat af kommunalbestyrelsen som en neutral og uafhængig per-
son.  
Er uddannet jurist med speciale i menneskerettigheder, har primært arbejdet med udlæn-
dingeret. Har bl.a. arbejdet i Udlændingestyrelse med asylansøgninger og i Hjemrejsestyrel-
sen. 
MVT har den 1. måned behandlet 63 sager involverende 47 personer. 
Hans kompetenceområde er flg.:  
- Behandle klager over forvaltningen, men kan ikke omgøre beslutninger. 
- Kan rådgive, guide og være bisidder for borgerne. 
- Udføre bistand til forvaltningen med bl.a. rådgivning, undervise i jura/forvaltningsret 

mv. (Har f.eks. givet rådgivning til forvaltningen i forbindelse med behandling af sager 
med ukrainske asylansøgere). 

- Medvirke til forbedringer, f.eks. forebygge utilsigtede arbejdsgange. 
- Mægling mellem borger og sagsbehandler. 
- Varetager funktionen omkring whistleblowerordningen. 

MVT lovede at sende sit intromateriale til Ældrerådet. 

KK takkede for en god orientering og glædede sig til samarbejdet. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

Tilføjelser/ændringer til dagsorden. 
KEL havde en orientering til Bevæg dig for Livet under pkt. 11-III. 
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Beslutning: Dagsordenen herefter godkendt. 
 
 

3.  Godkendt referat fra Ældrerådets møde den 8.03.2022. 
 Evt. bemærkninger/ opfølgning. 
Det bør tydeliggøres, at IV behandling er intravenøs behandling, hvor der intravenøst gives 
medicin eller væske ved brug af venekateter eller kanyle, hvor væsken sprøjtes direkte ind i 
en vene. 
Beslutning: Herefter blev referatet endeligt godkendt. 
 

4.  Ældrerådets budget 2022. Ansøgt budgetoverførsel fra 2021 til 2022 godkendt.  
KB har godkendt en overførsel på 42.000 kr.  
Beslutning: Der gives en budgetstatus på maj mødet. 
  

5. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. Status på opslag på hjemmesiden. 
LB oplyste, at alt nu er opdateret, men der mangler dog stadig den ekstra boks. 
Beslutning: LB kontakter Lykke Dressel m.h.t. den manglende boks. 
 

6. USSÆ – uddrag af dagsorden til USSÆ`s møde den 04.04.2022.  
Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter: 
2) Orientering - april 2022: Der er med udgangen af marts 18 borgere på venteliste til ple-
jeboliger og 20 til ældreboliger. 
6) Ibrugtagning af plejeboliger i hus G, Ammershøjparken: Taget i brug pr. 1. april. Fra 1. 
maj er alle stillinger besat. Officiel indvielse den 23. maj af begge huse. 
7)Tilsynsrapport for det sociale tilbud for borgere med psykisk handicap- Botilbuddet 
Solvang. Høringssvar ad pkt. 7. 
8) Tilsynsrapport for det sociale tilbud for borgere med psykisk handicap – Botilbuddet-
Bramsnæsvig. Høringssvar ad pkt. 7. 
9)Tildeling af demensrejseholdsforløb. Projektet påbegyndes primo 2024. 
10) Kvalitetsstandarder 2022 for servicelovens §§ 79 a, 83 og 83a. Høringssvar ad pkt. 7. 
11) ØU -Forventet regnskab 2022 – 1. 
 Beslutning: Ældrerådet tog de anførte punkter til efterretning. 
 

7. Høringer marts / april 2022. 
 
1)Udbud af kompressionsstrømper (FORTROLIGT). Høringsfrist den 20. april, 2022. 
2) Tilsynsrapport for det sociale tilbud for borgere med psykisk handicap- Botilbuddet 
Solvang 
3) Tilsynsrapport for det sociale tilbud for borgere med psykisk handicap – Botilbuddet-
Bramsnæsvig 
4) Kvalitetsstandarder 2022 for servicelovens §§ 79 a, 83 og 83a 
 Beslutning: 
Ad 1) PF laver udkast til høringssvar, fristen sat til 20. april. 
Ad 2 og 3) KK laver udkast til høringssvar, fristen sat til 29. april. 
Ad 4) PN laver udkast til høringssvar, fristen sat til 29. april. 
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8. Opfølgning på Ældrerådets arbejdsmøde den 21.3.2022. Fremsendelse af de reviderede 

vedtægter og forretningsorden til underskrift og orientering. 
PN ikke enig i formuleringen af ordførerskaberne, jfr. Teksten i forretningsordenen. Havde 
fået indtryk af, at alle ordførerskaber skulle komme med et forslag til formål og mål for det 
enkelte indsatsområde.    

Beslutning: Der er i afsnittet Ordførerskaber  i den netop vedtagne Forretningsorden, be  
skrevet formål som er gældende for ordførerne for ældrerådets udvalgte indsatsområder.  

Forretningsordenen blev underskrevet af KK og LN og sendes til orientering for KB. Ved-
tægterne sendes til KB til politisk behandling/godkendelse og herefter underskrift af borg-
mester og KK. 
 

9. Nyt fra Ældrerådets 5 indsatsområder:  
Digitaliserings- og velfærdsteknologi (LB - PN) 
PN og PF deltog den 2.marts i konference arrangeret af Digitaliseringsstyrelsen vedr. digital 
inklusion.  
PN deltog den 30. marts i konference arrangeret af Ingeniørforeningen vedr. sundhedstek-
nologi. 
PN har lavet et skriv, der sendes til Ældrerådet. 
Det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedsklynger (PF – KK)  
Ingen konkrete bemærkninger p.t. 
Boligstrategi (ældreboliger – plejeboliger) (PN – KEL) 
KEL har deltaget i møde arrangeret af Allerslev grundejerforening vedr. behovet for ældre-
boliger. 
Værdighedspolitik/ældrepolitik, bl.a. med afsæt i kvalitetsstandarder (BBC - LN) 
Ingen bemærkninger. 
Trafik og tilgængelighed (KEL – LN) 
KEL oplyste, der har været problemer med tilgængeligheden af stien på Degnejorden, men 
det er formentlig bragt i orden. 
Beslutninger: Ovenstående taget til efterretning. 
 

10. Endelig godkendelse af forslag til Ældrerådets folder 2022, samt aftale om trykning og di-
stribuering. 
Beslutning: Forslag til folder godkendt. KK bestiller trykning af 1000 eksemplarer, KEL sør-
ger for afhentning. 
 

11. Orienteringer 
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Repræsentantskabsmøde og Ældrekonference 9 + 10.5.2022 i Nyborg. Aftale 
transport. Transport aftalt. 

 Nyhedsbrev april 2022. Godt nyhedsbrev med mange oplysninger. 
II. Nyt fra Regionsældrerådet: 
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 Orientering fra Regionsældrerådet Sjællands møde den 16.3.2022, og PIU v/ 
PF + LB. Fra 1. oktober 2022 overtager regionen lægevagten, der træffes på 
tlf. 1818.  Kort referat fra mødet er indsat sidst i nærværende referat.  

 
III. Orientering/aftaler/ planer i øvrigt: 

 Orientering om ansættelse af leder på Hvalsø Ældrecenter (KK) 
Ny leder ansat pr. 1. maj. 

 Orientering fra Beboer – pårørende møder på Bøgebakken og Ammershøj-
parken v /PN og LB. 
PN forbereder indlæg i Bøgebakkens beboerblad, Impuls. 

 Referat fra møde med Ældresagens koordinationsudvalg. 
Referat udsendt til alle. Det giver god mening at holde disse møder, hvor vi 
kan udveksle oplysninger om, hvad der rører sig i kommunen. 
Bevæg dig for Livet v/ KEL. 
Der blev afholdt stort gruppemøde den 29. marts, men KEL havde ikke mu-
lighed for at deltage. 
Temadag afholdes den 28. april i Hvalsø Kulturhus vedr. Lejre kommunes 
idræts- og bevægelsespolitik. 
 

 
12. Eventuelt: Der er fælles dialogmøde den 9. juni på Bøgebakken mellem USSÆ og de 3 be-

boer- pårørenderåd. 
13. Punkter til næste møde den 17.05.2022: 

Invitere medarbejder fra Økonomiafdelingen som tidligere år m.h.b. på intro til budget 
2023. 

 

Referent: LN 

 

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

 

Referat fra LB og PF, ad pkt. 11 II, vedr. mødet i Regionsældrerådet: 

 
Kort referat fra Regionsældreråds mødet d. 16. marts 2022 
 

 Gennemgang af det ”Nære sundhedsvæsen” v/ direktør Trine Hedegaard Holgersen, hvor hun kom 

ind på de seneste tiltag og besvarede spørgsmål, om hvor vi er i dag.  

Uddrag af Region Sjællands fremtidig strategi og ansvar: 

 Mobil klinik / Nærklinik / lægevagt. 

 Samarbejde med speciallæger indenfor for øre, næse og hudlægeområdet.  

 Der er ca. 500 praktiserende læger i Region Sjælland. 

 Flere Psykiatri behandlingssteder decentralt. 

 Blodprøver hjemme. 
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 Ambulancer / lægebiler udvidet med hjerteløbere. 

 Klynge samarbejde med nærliggende kommuner. 

Udfordringer for Regionen: 

 Ambulant behandling. 

 Lang transporttid for borgerne. 

 Borger skal kunne indlægges i eget hjem. 

 Visitation af paramediciner og sygeplejersker. 

 Laboratorie undersøgelser i eget hjem. (blodprøver og lignende)  

Den 1. oktober 2022 overtager Region Sjælland ansvaret for lægevagten. 

 Opfølgning på den lange ventetid 

 Ændre telefonnr. til fire cifre, så det efter 1. oktober 2022 bliver 1818.  

 Når Lægevagten kommer på besøg, så sker det via en paramediciner, der altid har digital kontakt til 

en uddannet læge. 

Der er ca. 800,000 borgere i Region Sjælland. 

 Gennemgang af ”Min Sundhedsplatform” v/Sygeplejerske og SP-koordinator Pernille Svejstrup. 

Medlemmerne af Regionsældrerådet anbefales at gå på hjemmesiden minsp.dk. Så hvor er vi i dag? 

Hvilke forandringer/forbedringer kan vi forvente – og hvornår?   

 

 Revision af vedtægter og forretningsorden for Regionsældrerådet. Diverse ændringsforslag blev 

gennemgået og stemt om ved håndsoprækning. 

 

 Det blev ligeledes aftalt at regionsældreråds repræsentanter for Dansk Ældreråd og Patiensinddra-

gelsesudvalget kan deltage i forretningsudvalgets møder uden stemmeret. 

 

 Man talte om at lægge billeder på medlemsliste, hvilen forretningsudvalget ville drøfte på mødet d. 

21. april 2022.   

 


