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     Den 4. oktober, 2019. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 18. september 2019 kl. 10.00 til 13.00  

på Allerslev Rådhus, lokale 1. 

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

Nørgaard (PN), Leif Blom ( LB ) og Kirsten Kornval (KK). 

Afbud fra:  Per Frandsen (PF).   

Gæster : Formand for USSÆ Mikael Ralf Larsen deltager kl. 10.30 – 11.00 under pkt. 4: 

 Orientering om tidsplan for Budgetprocessen 2020 – 2023 med høring. 

 Centerchef Lene Miller deltager kl. 12.30 – 13.00 under pkt. 14: 

 Orientering om tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed om påbud til syge-

 plejen på Bøgebakken. 

Budgetmøde med Administrationen og USSÆ den 18. september 2019 kl. 13.00 – 14.00.  

Dagsorden/referat: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

BBC foreslår følgende ændringer/tilføjelser: 

• Nuværende pkt. 8 bliver til pkt. 8 a. 

• Nyt pkt. 8b. Drøftelse af Ældrerådets indlæg på kommende møde med Ældre Sa-

gens Koordinationsudvalg den 23. september. 

• Nyt pkt. 8c. Hvem ønsker at deltage i frokostmøde med Ældre Sagen ud over KK og 

BBC den 23. oktober?  

• Nuværende pkt. 11a udformes i tre underpunkter således: 

o 1) Pressemeddelelse fra formand Mogens Rasmussen om økonomiaftale 

mellem regeringen og KL. 

o 2) Deltagelse i Temadag i Vingstedcentret den 26.11.2019 – hvem deltager? 

o 3) Orientering fra formands-/næstformandsmøde den 17. september i Køge 

(KK og BBC). 

• Nuværende pkt. 12. Eventuelt, opdeles i 2 punkter: 

� a. Aftale kørsel til temadag den 2. oktober i Køge. 

� b.  Skal vi udfærdige en folder om Ældrerådet? 
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2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 13.08.2019. 

 

3. Status for Ældrerådets budget / forbrug til d.d. v/KEL. 

 

 

4. Orientering om Budgetprocessen 2020 – 2023 med høring v/Mikael Ralf Larsen. 

 

 

5. Uddrag af dagsorden for USSÆ’s møde den 4. september 2019.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

 2) Orienteringssager - september 
 3) Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2019 
 4) Valg af næstformand  
 5) Sund By Netværket 
 7) Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2019  
 10) Kommunikationsplan for annoncering vedr. puljemidler, jf. 
 Servicelovens § 18 til frivilligt socialt arbejde 
 11) Årsplan 2019, status 
 12. Revurdering af politisk vedtagne svarfrister i forhold til Retssikkerhedsloven. 
 
 

6. Høringer fra USSÆ august/september 2019. 

 

• Risikobaseret tilsyn i Sygeplejen 2019 - Distrikt Bøgebakken (sendt 5.9.2019). 

• Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2019 (svarfrist 18.9.2019). 
• Revurdering af politisk vedtagne svarfrister i forhold til Retssikkerhedsloven (svar-

frist 10.10.2019). 
 
 

7. Drøftelse af budget 2020 til mødet med USSÆ og administrationen med fokus på  

• Evt. konsekvenser af bl.a. opgaveglidning mellem regionen og kommunen, herun-

der personalesammensætning 24 – 7, løbende kompetenceudvikling af medarbej-

derne, rekruttering, arbejdsmiljø   

• Evt. konsekvenser for velfærd/serviceniveauet på ældreområdet 

• Drøfte fortsættelse af indsatsområderne i Værdighedspolitikken, når de afsatte 

midler overgår til bloktilskud i 2020 – 2022. 

 

 

8. a. Drøftelse og planlægning af tid og sted for dialog - og samarbejdsmøde med sam-

arbejdspartnere på Ældreområdet, som tidligere var planlagt til den 4.6.2019 på 

Østergaard (tidligere program vedhæftet). 
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b. Ældrerådets indlæg på mødet med Ældre Sagens Koordinationsudvalg den 23. sep-

tember. 

c. Deltagere i frokostmøde med Ældre Sagens lokalafdeling i Lejre den 23. oktober. 

 

9. Mødedatoer 2020 (plan vedhæftet). 

 

10. Status på Ældrerådets hjemmeside. 

 

11. Orientering. 

Nyt fra Danske Ældreråd: 

1) Pressemeddelelse fra formand Mogens Rasmussen om økonomiaftale mellem 

regeringen og KL.  

2) Deltagelse i Temadag i Vingstedcentret den 26.11.2019 – hvem deltager? 

3) Orientering fra formands-/næstformandsmøde den 17. september i Køge (KK og 

BBC). 

 

Nyt fra Regionsældrerådet : 

Intet nyt 

Orientering/aftaler i øvrigt: 

i. Referat fra fyraftensmøde om den fremtidige Sundhedspolitik i Danmark, 

regioner og kommuner. Holbæk den 15.8.2019. Referat fra møde med Æld-

rerådene i kreds 7 den 6.9.2019 (KK og BBC). 

ii. Referat fra møder i interessentgruppen vedrørende plejeboligbyggeri den 

15.8.2019 og 29.8.2019 (KK og PN). 

iii. Deltagelse i dialog /temamøde med patientforeninger og Ældreråd på Hol-

bæk Sygehus den 10. oktober kl. 16.45 – 19.15 (tilmelding 2.10.2019). 

12. Eventuelt.  

a) Aftale kørsel til temadag den 2.10.2019 i Køge (LB, JEA, KK og PF ) 

b) Drøftelse af udarbejdelse af informationsmateriale om Ældrerådet i Lejre Kommu-

ne. 
 

13. Punkter til næste møde. 

14. Orientering ved centerchef Lene Miller om tilbagemelding fra Styrelsen for Patient-

sikkerhed om påbud til sygeplejen på Bøgebakken. 

Ad dagsorden 

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Dagsorden godkendt med de foreslåede tilføjelser og ændringer 

Ad dagsordenens pkt. 2: 
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Referat godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

 KEL orienterede om status vedrørende forbrug til d.d. KEL og KK udarbejder oversigt over 

forventet forbrug resten af året til mødet den 8.10.2019. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

Mikael Ralf Larsen orienterede om den videre proces med budgetbehandlingen på bag-

grund af, at KL og Staten ikke har afsluttet deres forhandlinger. Høringsprocessen er derfor 

endnu engang ændret til perioden 9.10 – 28.10.2019. Selve budgetprocessen indledes med 

budgetseminar den 3. oktober – det var oprindelig planlagt til den 20. august – og slutter af 

med 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 4. november – det var oprindelig planlagt 

til den 3. oktober. 

Der aftaltes budgetmøde med Administrationen og USSÆ den 10.10.2019 kl. 9.00 – 11.00 

på Hvalsø Rådhus. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

Punkterne 2, 3, 4, 5, 10 og11 toges til efterretning. Ældrerådet udarbejder høringssvar til 
pkt. 7 og 12, jf. pk. 6 nedenfor.  
 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Høringssvar vedrørende tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2019 udarbejdet 
af BBC og KK. Ingen bemærkninger.  
Høringssvar vedrørende revurdering af politisk vedtagne svarfrister i forhold til Retssikker-
hedsloven udarbejdes af BBC og PF. Udkast fremsendes til KK inden 8.10.2019 med henblik 
på eventuel orientering/drøftelse på mødet den 8.10. 
 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Budgetmødet med Administrationen og USSÆ den 18.9.2019 er udsat til 10.10.2019. Punk-

tet drøftes videre på Ældrerådets møde den 8.10.2019.  

Ad dagsordenens pkt. 8 a: 

KK orienterede om forslag til datoer for mødet, enten den 22.10 , 29.10 eller 5.11. 2019. 

Det blev besluttet at holde mødet den 5.11.2019 på Østergaard. Programmet tilrettes med 

forslag fra PN, der fremsender teksten til KK. KK udsender tilrettet invitation til samme 

målgruppe som tidligere.  

Ad dagsordenens pkt. 8 b : 

Det aftaltes, at KK og/eller BBC orienterer om Ældrerådets aktiviteter siden sidst, f.eks. om 

afgivne høringssvar med fokus på Bøgebakken, om vore 2 dialogmøder med USSÆ, om 

budgetsituationen med forventede underskud de kommende år samt om byggeriet af nye 

plejeboliger i Ammershøjparken og Hvalsø. 
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Ad dagsordenens pkt. 8  c: 

Ud over KK og BBC vil KEL gerne deltage, hvilket meddeles formanden for lokalafdelingen, 

Lis Jørgensen. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

Mødeplan for 2020 er godkendt. Der er booket lokaler, som vil fremgå af Ældrerådets Års-

hjul for 2020. KK står for dette.   

 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

Intet nyt (LB). 

 

Ad dagsordenens pkt. 11  

a) Nyt fra Danske Ældreråd: 

1) Pressemeddelelse fra formand Mogens Rasmussen om økonomiaftale mellem 

regeringen og KL taget til efterretning 

2) JEA, PN og KK deltager i Temadag i Vingstedcentret den 26.11.2019. 

3) Orientering fra formands-/næstformandsmøde den 17. september i Køge (KK og 

BBC). 

b) Nyt fra Regionsældrerådet: 

Intet nyt 

c) Orientering/aftaler i øvrigt: 

i. Referat fra fyraftensmøde om den fremtidige Sundhedspolitik i Danmark, 

regioner og kommuner. Holbæk den 15.8.2019. Der var ikke så meget at be-

rette. 

ii. Referat fra møde med Ældrerådene i kreds 7 den 6.9.2019 (KK og BBC). 

Det havde været et godt og konstruktivt møde med netværksdannelse, erfa-

ringsudveksling og inspiration til Ældrerådenes videre arbejde både i kreds 7 

og lokalt.  

iii. Referat fra møder i interessentgruppen vedrørende plejeboligbyggeri den 

15.8.2019 og 29.8.2019 (KK og PN). 

Gode møder med fremlæggelse af tegninger til udvidelse med 24 plejeboli-

ger på Ammershøjparken. Interessentgruppens forslag er indarbejdet i det 

nyeste udkast fra Arkitektfirmaet, og sagen er sendt til politisk behandling 

2.10.2019. 

iv. Deltagelse i dialog /temamøde med patientforeninger og Ældreråd på Hol-

bæk Sygehus den 10. oktober kl. 16.45 – 19.15 (tilmelding 2.10.2019). 

KK tilmelder 4 deltagere fra Lejre Ældreråd. 

Ad dagsordenens pkt. 12 a og b:  

a. LB, JEA, KK og PF deltager – sidstnævnte kører. 
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b. Ældrerådet har modtaget informationsmateriale fra AD – media og haft møde med 

 Sky - media om udarbejdelse af senior/ældrerådsguide. 

Ældrerådet har drøftet materialet og beslutter at udarbejde en informationsfolder 

om Ældrerådet i Lejre Kommune selv. PN, BBC og KK udarbejder udkast til informati-

onsfolder til drøftelse på Ældrerådets møde den 8.10.2019.  

 

Ad dagsordenens pkt. 13  

Borgerrådgiver Lene Vilstrup og centerchef Lene Miller deltager.  

Ad dagsordenens pkt. 14 

Lene Miller meddelte, at Sygeplejen ved Bøgebakken har haft opfølgende møde med Sty-

relsen for patientsikkerhed den 16.9.2019. 

Sygeplejen fik stor ros fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen tilkendegav, at det, vi 

har nået, og det vi kan i journalsystemet, viser, at der er arbejdet struktureret og systema-

tisk med patientsikkerheden. Ligeledes tilkendegav de, at den måde, opgaven er håndteret 

på i Lejre Kommune, er noget andre Kommuner kunne lære af, og der er lavet en kæmpe-

indsats af både medarbejdere, ledere og konsulenter. 

Lene Miller meddelte, at de afventer tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed om 

deres besøg på Ammershøjparken den 19.8.2019. 

 

Kirsten Kornval/BBC  

 

 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 


