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Den 19. september 2022. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 13. september 2022 kl. 11.30 til 14.30  

efterfulgt af budgetmøde kl. 14.30 til 16.30. 

 

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

Øvrige deltagere:  

Centerchef Mette Molin deltager kl.14.00 til 14.30 (dagsordenspunkt 15). 

Deltagere i budgetmøde foruden Ældrerådet:  

Medlemmer af USSÆ, Centerchef Mette Molin, Henrik Søtorp.  

Afbud fra:  Leif Blom (LB). 

 

Dagsorden/referat/beslutning: 

   

1. Godkendelse af dagsorden. 
Der var flere tilføjelser til dagsordenens pkt. 6 og 12. 
Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt. 
 

2.  Godkendt referat fra Ældrerådets møde den 9.8.2022. 
Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet. 
Herefter blev referatet endeligt godkendt. 
 

3. Ældrerådets budget 2022. Status. 
KK oplyste, at der ikke er brugt så meget siden sidst. Men vi mangler en økonomioversigt 
for august 2022 at gå efter. 
Denne problemstilling tages op, når Ældrerådet mødes igen den 28. september. 
  

4. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. Status og evt. aftale med Anders Poulsen. 
På Ældrerådets møde i august blev det foreslået at undersøge muligheden for at lægge ny-
hedsbreve m.m. ind på Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk.  
Det aftaltes, at KK, PN og LB søger at få en aftale med Lykke Dressel og Anders Poulsen om 
et snarligt møde om emnet. 
 

5. USSÆ – uddrag af dagsorden til USSÆ`s møde den 5.9.2022.  
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 
2) Orientering – august/september 2022 
3) Revidering af Værdighedspolitikken 
4) Uanmeldt kommunalt tilsyn i Hjemmeplejen 
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5) Tilsyn hjemmeplejegruppen i Hvalsø, samt Visitation og Hjælpemidler - opfølgning på 
whistleblowerindberetning 
Ad 3) Da Værdighedspolitikken senest blev revideret i 2021 på Ældrerådets foranledning, 
har administrationen foreslået, at Værdighedspolitikken først revideres i 2023. Forslag til 
processen er på USSÆ`s dagsorden i december 2022. 
Ældrerådet har ingen bemærkninger til dette forslag. 
Ældrerådet tog de øvrige dagsordenspunkter til efterretning. 
 

6. Høringer august/september 2022. 
1) Nye kvalitetsstandarder for daghjem efter servicelovens § 79 og § 84.  
Denne høring er besvaret den 4.9.2022. 
2) Budget 2023 – 2026 med høringsfrist 29.9.2022. 
LN laver udkast til høringssvar. 
3) Ældrerådet har modtaget 2 høringer om tilsyn: En høring om hjemmeplejen og en om 
whistleblowerordningen. 
Det aftaltes, at KK laver udkast til høringssvar. 
 

7. Drøfte og aftale spørgsmål til budget 2023 – 2026 til det efterfølgende budgetmøde med 
USSÆ, administrationen og Henrik Søtorp. 
Efter en drøftelse aftaltes det, at LN spørger ind til 3 punkter i spareforslaget, mens BBC 
spørger om forståelsen og betydningen af ordet ”retvisende”. Endelig spørger KK ind til, 
hvad konsekvensen er af det, man foreslår omkring tilretningen for Ammershøjparken. 
 

8. Gennemgang af dagsordenspunkter til dialogmødet med USSÆ den 28.9.2022 og forde-
ling af punkter, som Ældrerådets medlemmer skal spørge ind til. 
Det aftaltes, at KK udsender revideret dagsorden med navne på dem, der skal forberede 
spørgsmål til USSÆ. 
 

9. Udarbejde forslag til program til dialogmøde med samarbejdspartnere den 3.11.2022 på 
Østergård. 
KK har udsendt invitation. 
Det aftaltes at planlægge dagsorden på næste møde. 
 

10. Drøftelse og planlægning af rundtur til plejecentrene i Lejre Kommune. 
Det aftaltes at drøfte dette på næste møde. 
 

11. Nyt fra Ældrerådets 5 indsatsområder:  
Digitaliserings- og velfærdsteknologi (LB - PN) 
Det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedsklynger (PF – KK)  
Boligstrategi (ældreboliger – plejeboliger) (PN – KEL) 
Værdighedspolitik/ældrepolitik, bl.a. med afsæt i kvalitetsstandarder (BBC - LN) 
Trafik og tilgængelighed (KEL – LN) 
Det aftaltes at drøfte dette på næste møde. 
 

12. Orienteringer 
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I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Deltagelse i temadag 10. eller 11.10.2022? (Hvidovre eller Ringsted?)   
Det aftaltes, at KK, PN, PF og KEL deltager i Hvidovre den 10.10.2022. 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

 Temadag den 12.9.2022 i Sorø (KEL og KK deltager) 
Det var alene KEL, der havde deltaget. Om formiddagen havde det mest dre-
jet sig om klynger og nærhospitaler, mens det om eftermiddagen mest hav-
de drejet sig om reddere, brandfolk og vagtlægeordning. 

 Orientering v/PF 
III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

 Orientering fra deltagelse i temadag den 31.8.2022 om kommunal økono-
mi og budgetlægning (PN og KK) 

 Orientering fra møde med Mette Touborg m.fl. på Holbæk Sygehus den 
1.9.2022 (KK)  

 Orientering fra møde i Valggruppe 7 den 6.9.2022 i Odsherred (LN, KK) 
13. Eventuelt 

 
14. Punkter til næste møde den 11.10.2022 

 

Dagsordenspunkterne 12, II, 2. bullet til og med 13 udsattes til næste møde den 11.10.2022. 

 
15. Informationer og dialog v/centerchef Mette Molin. 

Mette Molin oplyste, at man nu starter med PCR-tests af frontmedarbejderne i hjemmeple-
jen. Desuden omtalte hun en invitation til indvielse af en ”Krolf ”-bane på Bøgebakken den 
22. september. Mette Molin omtalte også puljen på 7,2 mio. kr. ekstra fra 2021, så man 
kunne ansætte forskellige nye medarbejdere. Endvidere oplyste hun, at ældreminister Astrid 
Kragh kommer igen for at høre mere om seniorer på plejecentrene og i hjemmeplejen, hvil-
ket vi jo har gode erfaringer med i Lejre Kommune.  
Mette Molin fortsatte med at orientere om en konference om brugerinddragelse i det digi-
tale sundhedsvæsen, som hun vil deltage i. 
Endelig omtalte hun cafeer på plejecentrene, som først forventes at kunne sættes i gang i 
2024. Men f.eks. Ammershøjparken har en ”fully equipped” café, som burde kunne sættes i 
gang nu – problemet er bare, at der mangler økonomi til personale. 

 

Referent: BBC 

 

 

 


