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Til Ældrerådet 
 

17. Januar 2018. 

 

Dagsorden og referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune 

tirsdag den 16. januar 2018 kl. 10 – 12.30 

på Hvalsø Rådhus, Lokale 3. 
 

 

Deltagere: Per Frandsen, Leif Blom, Karin Torndyb, Birgit Skov Olsen, Bjarne Bang Christensen, Kurt Erik 

 Larsen, Kirsten Kornval. 

 

Formand for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre (USSÆ) Mikael Ralf Larsen og Centerchef Lene Miller hilser på 

det nye Ældreråd og deltager i dagsordenens punkt  4 fra kl. 11.00. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

Per Frandsen (PF) havde dog gerne set, at der også var noget med om budget. 

Der var med indkaldelsen af 9. januar 2018 udsendt 4 bilag til medlemmerne: 1) Dagsordenen. 2) Referat 

fra det afgåede Ældreråds sidste møde den 13.12.2017. 3) ”Reservation af lokaler til Ældrerådets møder i 

2018”. 4) ”Udkast til drøftelse. Ældrerådets møder/opgaver i Lejre Kommune 2018”. 

 

2. Konstituering af Ældrerådet  

Valg af Ældrerådets formand: 

Kirsten Kornval (KK) enstemmigt valgt som formand. 

 

Valg af næstformand: 

Karin Torndyb (KT) enstemmigt valgt som næstformand. 

 

Valg af sekretær: 

Bjarne Bang Christensen (BBC) enstemmigt valgt som sekretær. 

 

Valg af kasserer: 

Birgit Skov Olsen (BSO) enstemmigt valgt som kasserer. 

 

3. Dagsorden / Referat af USSÆ's seneste møde den 10. januar 2018 

Pkt. 2 i dagsorden: Orientering – januar 2018: 

KK gav en kort orientering, idet hun understregede, at underpunkt H var af særlig interesse for Ældrerådet. 

Det indeholdt en omtale af Center for Velfærd og Omsorgs ansøgning til Sundhedsstyrelsen om at få del i 

puljen: ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske 

patienter og udsatte grupper”. 

Formålet med Lejre Kommunes ansøgning er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, samt at 

hjemtage borgere hurtigere fra overbelastede sengeafsnit. 

 

Pkt. 8 i dagsorden : Gennemgås under pkt. 4.    

 

4. Orientering om byggeri af 12 demensboliger ved Ammershøjparken 

Centerchef Lene Miller og Formand for USSÆ Mikael Ralf Larsen præsenterede sig og bød det nye 

Ældreråd velkommen med ønsket om et godt samarbejde fremover. De orienterede om opførelse af 10-12 

demensboliger ved Ammershøjparken, som skal ses i sammenhæng med den demografiske udvikling i 

Lejre Kommune, som nærmere er blevet beskrevet i en analyse, udført af Cowi Consult. Rapporten viser, 

at kommunen vil få brug for 40-50 plejeboliger i løbet af de næste 10 år samt op til 100 ekstra boliger om 

20 år. 
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I forbindelse med dette byggeri etableres en interessentgruppe bestående af fagpersoner, repræsentanter 

for brugere og pårørende, Ældrerådet samt politikere fra USSÆ. Ældrerådet opfordredes til at stille med 2 

repræsentanter. 

Ældrerådet valgte enstemmigt Birgit Skov Olsen og Leif Blom som Ældrerådets repræsentanter i 

interessentgruppen  for byggeriet ved Ammershøjparken. 

 

5. Arbejdsgruppe om planlægning af dialog-/temamøde med patientforeninger, ældreråd samt patient- og 

pårørenderåd  
I KSS (Kommunalt samarbejdsforum for somatik for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Roskilde og Odsherred 

kommuner samt Holbæk Sygehus og almen praksis) er det i lighed med tidligere år besluttet at afholde et 

dialog-/temamøde i foråret 2018.  

Holbæk og Kalundborg Kommuners Ældreråd  har meldt ind, at de tilbyder at deltage i planlægning af 

temamødet. 
Der var enighed i Ældrerådet om, at vi bør markere os ved at deltage i dialog-/temamødet, men ikke i 

arbejdsgruppen om planlægning af mødet. 

  

6. Valg af Ældrerådets repræsentant og suppleant til Regionsældrerådet i Region Sjælland  

Der afholdes konstituerende møde den 17.1.2018 i Regionsældrerådet. Der skal  bl.a. vælges nyt medlem 

til Patientinddragelsesudvalget og til den tværsektorielle Demensstyregruppe. 

PF enstemmigt valgt som  Ældrerådets repræsentant, og LB valgt som suppleant i Regionsældrerådet. KK 

orienterer Regionsældrerådets sekretær Lotte Pedersen om dette samt om, at PF deltager på 

Regionsældrerådets møde allerede i morgen, den 17. januar 2018. 

PF oplyste, at han vil overveje at indgå i Patientinddragelsesudvalget. 

 

7. Ældrerådets  mødeplan for 2018 

Der var udarbejdet en foreløbig mødeplan for Ældrerådet i 2018 af hensyn til lokalebooking. 

Der var enighed om at følge denne med henblik på udarbejdelse af årshjul for faste møder med Centerchef 

og USSÆ samt øvrige relevante samarbejdspartnere og samarbejdsfora. 

BBC oplyste, at han dagen før havde deltaget i sit sidste møde i Ældre Sagens Koordinationsudvalg og dér 

fået oplyst, at Ældre Sagen i Lejre Kommune ville invitere Ældrerådet til dialogmøde den 11. april kl. 10. 

 

8. Forslag om udpegning af kontaktpersoner fra Ældrerådet til plejecentrene Ammershøjparken, Hvalsø 

Ældrecenter og Bøgebakken 

I forbindelse med tidligere drøftelser i det afgåede Ældreråd om repræsentation i bruger-/pårørenderåd 

på plejecentrene var der enighed om at tage dette emne op til drøftelse på Ældrerådets møde i marts 

2018.  

 

9. Gennemgang af Ældrerådets vedtægter og forretningsorden 

Med henblik på, at Ældrerådet gennemgår vedtægter og forretningsorden på mødet i februar, tilbød BBC 

at gennemgå begge og fremsende forslag til revision til Ældrerådets medlemmer. Herefter skal alene 

vedtægterne fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, idet Ældrerådet selv fastsætter sin 

forretningsorden. BBC’s forslag vil bl.a. indebære, at vedtægter og forretningsorden, som i dag er 

sammenskrevet i vedtægterne, adskilles. 

 

10. Prioritering af Ældrerådets fokusområder     

Der var enighed om, at Ældrerådets medlemmer overvejer og kommer med input til fokusområder med 

henblik på udarbejdelse af et tematiseret arbejdsprogram. Ældrerådets rådgivende rolle i forhold til 

politikerne i Kommunalbestyrelsen og udvalgene kan på denne måde suppleres med en række relevante 

forslag fra Ældrerådet, idet Ældrerådet frit kan tage emner op og stille forslag om temaer, der kan være 

medvirkende til at sikre et godt og værdigt ældreliv i Lejre Kommune.  

 

11. Høringer / Høringssvar 

Der var ingen høringer til dette møde. 
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12. Orientering og Referater: 

12.1 Gennemgang  af referat fra det afgående Ældreråds møde den 13.12.2017. Der var enighed om, at 

dette ikke var relevant for det nye Ældreråd, idet kun KK havde været til stede under mødet. 

12.2 Nyt fra Danske Ældreråd: 

Temadag om” Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd ” i Næstved den 7.3.2018. Der 

er tilmeldingsfrist den 26.2.2018. Der var enighed om, at alle bør deltage, og KK vil sørge for 

tilmelding. 

Formands-/næstformandsmøde i Næstved den 5. april 2018. KK og KT deltager. 

Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk Konference  7. og 8. maj 2018 på Nyborg Strand. Der var 

enighed om, at alle bør deltage. 

12.3 Nyt fra Regionsældrerådets møde – da mødet først ville blive afholdt næste dag, var der intet at 

drøfte her.  

12.4 Orientering i øvrigt: 

Tilbud om åben workshop om faldforebyggelse med velfærdsteknologi d. 17.januar 2018 hos 

IDEMOLAP i Hørsholm. LB ville overveje at deltage. 

KK tilføjede, at en aktiv sundhedsdag i Lejre Kommune den 8. maj 2018 i Hvalsøhallen er under 

overvejelse 

12.5 Ældrerådets hjemmeside: 

KT har erfaring med at lave hjemmesider og vil gerne være Webmaster for Ældrerådet. Det aftaltes, 

at hun selv tager kontakt med Keld Mortensen om overdragelse af hjemmesiden.  

 

13. Eventuelt: 

På forslag af PF var der enighed om ”at stikke en finger i jorden” for at få en fornemmelse af praksis andre 

steder om f.eks. ældrepolitik, pårørendepolitik osv. Har de sådan noget, og hvordan fungerer det? 

Der var også enighed om, at KK tager kontakt med Lejre Posten og Midtsjællands Folkeblad for at fortælle, 

at nu har det nye Ældreråd konstitueret sig, og det synes vi, at de bør skrive lidt om. 

 

14. Næste møde:  

20. februar 2018 kl. 10-12.30 i lokale 3 på Hvalsø Rådhus. 

 

 

Referent: BBC 


