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Den 20. oktober 2022. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 10.00 til 13.00. 

 

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

Øvrige deltagere:  

Centerchef Mette Molin deltager kl. 12.00 – 12.30 (dagsordenspunkt 13).  

 

Dagsorden/referat/beslutning: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
KK oplyste, at der var modtaget flere nye høringer. BBC mente, at der var for mange dags-
ordenspunkter, hvoraf nogle angik forhold, der allerede var afsluttet. Han opfordrede til, at 
dagsordenerne gøres mere målrettede mod det, Ældrerådet skulle arbejde med fremover 
fremfor at bruge noget af den afmålte tid på emner, som allerede var afsluttet. 
De nye høringer fordeles som foreslået under pkt. 6. BBC´s opfordring toges til efterret-
ning.  
Med disse bemærkninger blev dagsordenen vedtaget. 
 

2.  Godkendt referat fra Ældrerådets møde den 13.9.2022. 
Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet. 
Herefter blev referatet endeligt godkendt. 
 

3. Ældrerådets budget 2022. Status pr. 1.10.2022. 
KK gav en status for budgetsituationen. 
Ældrerådet tog status til efterretning. 
  

4. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. Status og aftale møde med Lykke Dressel og Anders 
Poulsen om nyhedsbrev på hjemmesiden og note i Lejre Lokalavis om Ældrerådet. 
Emnet er tidligere blevet drøftet i Ældrerådet. 
Det blev besluttet, at KK aftaler et møde snarest muligt. 
 

5. USSÆ – uddrag af dagsorden til USSÆ`s møde den 6.10.2022.  
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 
2) Orientering – oktober 2022 
3) Afrapportering ved Borgerrådgiver  
5) Orientering om økonomi på Hvalsø Ældrecenter 
6) Orientering omkring nødkald 
7) Magtanvendelse på voksen- og ældreområdet - redegørelse 
9) Uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene og Grønnehave 2022 
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10) Status for udvikling af daghjemstilbud samt godkendelse af kvalitetsstandarder med 
høringssvar 
11) Driftsorienteret tilsyn bofællesskaberne 
12) Tilsyn hjemmeplejegruppen i Hvalsø samt Visitation og Hjælpemidler - opfølgning på 
whistleblower indberetning med høringssvar 
13) Uanmeldt kommunalt tilsyn i Hjemmeplejen med høringssvar 
14) Status på årsplaner 2022 
Ad 2) KK oplyste, at der var 24 på venteliste til plejeboliger og 14 til ældreboliger. Det var en 
kraftig stigning i forhold til sidste rapportering. 
Ad 3) KK opfordrede Ældrerådets medlemmer til at læse afrapporteringen. 
Ad 5) Det samme gælder om økonomien på Hvalsø Ældrecenter. 
 Ad 9) Drøftes under dagsordenens pkt. 6. 
Ad 11) På spørgsmål fra PN blev det klarlagt, at der alene var tale om de kommunale bo-
fællesskaber, ikke de private. 
I øvrigt toges USSÆ’s dagsorden til efterretning. 
 

6. Høringer oktober 2022.  
1) Høring vedr. den fælleskommunale SKI-aftale om diabetesprodukter. Høringsfrist er den 
14.11.2022. 
2) Høring vedr. magtanvendelse. 
3) Høring vedr. uanmeldte kommunale tilsyn på de tre plejecentre og Grønnehave. 
4) Høring vedr. tilsyn med de kommunale bofællesskaber. 

Det aftaltes, at LN besvarer nr. 1); BBC besvarer nr. 2); nr. 3) besvares af de tre medlemmer 
af Ældrerådet, som er medlemmer af Beboer- & Pårørenderådene, for hvert ”deres” råd – 
udkast til høringssvar sendes til BBC, som sammenskriver eget og udkast fra PN og LB. LN 
besvarer høringen angående Grønnehave. KK besvarer nr. 4). 
 

7. Evaluering af dialogmødet med USSÆ den 28.9.2022 med eventuelle bemærkninger. 
Da referat af mødet endnu ikke er modtaget, aftaltes det at afvente dette. 
 

8. Drøftelse og planlægning af borgermøder om E – Hospital og FlexTrafik 2022/2023. 
Det aftaltes at spørge deltagerne på fællesmødet med kommunens ældreorganisationer 
den 3. november, om der vil være interesse for især E-hospital, da vi jo næsten kender sva-
ret for så vidt angår FlexTrafik. 
 

9. Udkast til Ældrerådets møder i 2023 til drøftelse. 
Det af KK fremsendte udkast blev vedtaget. Det er fortsat hver anden tirsdag i alle måneder 
bortset fra juli, der er fast mødedag, dog med mulig fleksibilitet. Mødetid vil være fra kl. 10 
til 13. 
 

10. Udarbejde forslag til program til dialogmødet med samarbejdspartnerne den 3.11.2022 på 
Østergård. 
Det aftaltes, at KK udsender forslag til program. 
 

11. Drøftelse og planlægning af rundtur til plejecentrene i Lejre Kommune. 
Planlægning af dette er i venteposition. 

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/7/eyJhaSI6NjA5NDY4NzIsImUiOiJjaGFhQGxlanJlLmRrIiwicmkiOiJjb250YWN0LWJkOTVlNzAyZTg4MmRjMTE5OTMyMDAxNzA4NTlmZDkxLWEyNWIyY2QwMTMyYzQ1MjNhNDg2ZGU3YmU3NmQwZmJiIiwicnEiOiJwMS1iMjIyNjItNmUzYzI3N2U1Yzg3NDFmM2E3YTczZmVhOGVlNDgyMmYiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMCIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnNraS5kay91ZGJ1ZC9zZS11ZGJ1ZC8_aWQ9NTA5NzAwMjMmX2NsZGVlPUpCd0pSY3MyajhPQ0dUWFFtMVh1UUpHeU1OQWhJcmxlQzZGMkwwN0lQczczOE40bzE0RnBpa2dWQ1lTeXYxaUQmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1iZDk1ZTcwMmU4ODJkYzExOTkzMjAwMTcwODU5ZmQ5MS1hMjViMmNkMDEzMmM0NTIzYTQ4NmRlN2JlNzZkMGZiYiZlc2lkPWI2M2EyZjZiLTA2MzgtZWQxMS05ZGIxLTAwMGQzYWFhZWJiZiJ9/XQZum902MyF1Nw1TnwLf1g
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12. 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) 
På værdighedspolitikkens område nævnte BBC, at han havde været til et møde i Hjertefor-
eningen, hvor flere havde klaget over, at man stort set aldrig kunne konsultere den samme 
læge to gange, så man måtte forfra hver gang, hvilket kan være ret belastende, også når 
man er hjertepatient. BBC havde oplyst, at det måtte være i strid med kommunens værdig-
hedspolitik, idet det ikke var værdigt at blive behandlet på den måde. Han havde også op-
fordret til, at man altid tog en bisidder med til samtalerne med læger og andre sundheds-
personer, hvilket efter hans egen erfaring var en fordel, også i forhold til en værdig behand-
ling. 
Inden for området trafik og tilgængelighed oplyste KK, at emnet trafikbestilling var blevet 
drøftet og vedtaget i Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri, uden at Ældrerådet og Handi-
caprådet var blevet hørt. 
Med hensyn til trafikbestilling blev det besluttet, at KK skriver til formanden for udvalget og 
til chefen for Center for Trafik, Miljø og Byggeri og minder dem om, at Ældrerådet og Han-
dicaprådet begge er ”bundne” høringsparter, jf. lovgivningen, da netop dette område er 
vigtigt og har stor betydning for ældres og handicappedes mobilitet. 
 

13. Informationer og dialog v/centerchef Mette Molin. 
Mette Molin indledte med at spørge Ældrerådets medlemmer om, hvad vi syntes om dia-
logmødet med USSÆ og ledende medarbejdere som hende selv den 28. september. Ældrerå-
dets medlemmer var alle godt tilfredse med, at vi i øjenhøjde med USSÆ’s medlemmer og 
ledende embedsmænd kunne komme med vores indlæg og få lydhørhed.  
KK nævnte, at det er vigtigt, at Ældrerådet bliver inddraget i processen omkring et nyt pleje-
center i Hvalsø og fremtiden for det eksisterende. Mette Molin understregede, at der er 
mange funktionaliteter, der skal samles i et sådant projekt. 
Mette Molin oplyste, at man nu er fuldtallige på ledersiden i kommunens administration, 
hvilket er meget tilfredsstillende. Der er netop ansat en ny leder for Sundhed & Udvikling, 
som hun vil tage med til møde til gensidig præsentation. Der er også ansat en ny leder af Vi-
sitation og Hjælpemidler, som kommer med til næste møde. 
Endelig oplyste Mette Molin, at der er afholdt et første møde i sundhedsklyngerne i Holbæk, 
men det var kun for direktører. 
 

14. Orienteringer 
I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Deltagelse i konferencen den 16.11.2022 i Odense: 
Mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Dilemmaer og mulige løsninger.  
Det aftaltes, at KK melder deltagerne til. 
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PN oplyste, at han selv samt PF og KL deltog i Danske Ældreråds temadag 
om sundhedsklynger den 10.10.2022. 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

 Orientering v/PF. 
PF oplyste, at der skal være møde i Forretningsudvalget om ny mødeplan. 

III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt:  

 Orientering fra deltagelse i temadag den 31.8.2022 om kommunal økono-
mi og budgetlægning (PN og KK). 
KK og PN mente samstemmende, at temadagen havde givet et godt udbytte. 

 Orientering fra møde med Mette Touborg m.fl. på Holbæk Sygehus den 
1.9.2022 (KK). 
KK oplyste, at det havde været et positivt møde med godt udbytte. Der er 
planlagt nyt møde i 2023. 

 Orientering fra møde i Valggruppe 7 den 6.9.2022 i Odsherred (LN, KK). 
KK og LN havde deltaget. Det havde været et godt møde med udveksling af 
erfaringer, både gode og dårlige. Næste møde afholdes i Kalundborg i januar 
2023. 

 Orienteringer fra møder i de tre Beboer- & Pårørenderåd (LB – BBC – PN). 
BBC oplyste, at han havde givet en orientering fra Hvalsø Ældrecenter på sid-
ste møde, mens LB og PN havde sendt mødereferaterne fra deres seneste 
møder til alle Ældrerådets medlemmer. PN tilføjede, at der er åbent hus på 
Bøgebakken den 5.12.2022, bl.a. i et forsøg på at få frivillige til Beboer- & 
Pårørenderådet. PN vil orientere om Ældrerådet. 
 

15. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt. 
 

16. Punkter til næste møde den 8.11.2022 
Er behandlet under de enkelte dagsordenspunkter. 

 

Referent: BBC 

 

 

 


