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          Den 18. oktober 2020.  

  

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 13. oktober 2020 

kl. 9.00 til 13.00 på Allerslev Rådhus, lokale 4.  
  
Deltagere:  Bjarne Bang Christensen (BBC); Jeanette Dæhnfeldt (JD); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif 

Blom (LB); Per Frandsen (PF) og Kirsten Kornval (KK).  

Afbud:  Per Nørgaard (PN).  

Dagsorden:  

• Generel orientering v/KK.  

1. Godkendelse af dagsorden.  

2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møder den 8.9.2020.  

3. Gennemgang og drøftelse af aktuelt forbrug/status på Ældrerådets budget v/KEL.   

4. Ældrerådets hjemmeside v/LB og KK.  

5. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 7. oktober 2020.  Ældrerådet gennemgår og 

drøfter følgende punkter:  

2) Orientering – oktober.   

3) Ansøgninger om tilskud i henhold til Servicelovens § 18 - 2. runde 2020.   

4) Utilsigtede arbejdsgange.    

5) Tilsynsrapport 2019 for sociale tilbud for udviklingshæmmede - bofællesskaberne - med 

høringssvar.   

6) Demenssikring.   

7) Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet 2019 - med høringssvar fra Handicaprådet.    

8) Status på årsplan 2020.  

  

6. Høringer i oktober 2020:  

Aktuelt ingen høringer.  

  

7. Generel drøftelse om opfølgning på Ældrerådets høringssvar. Henvendelser til USSÆ 

og/eller Administrationen om principielle sager og eventuelle forslag til initiativer og nye 

tiltag på ældreområdet fra Ældrerådet.   

  

8. Planlægning af dialogmøde med USSÆ og administrationen den 20. oktober 2020.   

  

9. Drøftelse af forslag til mail til Ældrerådets samarbejdspartnere om udsættelse af 

dialogmødet på Østergaard den 5.11.2020.  
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10. Ældrerådets møder i 2021 (oversigt med datoer vedlagt).  

  

11. Orienteringer:   

  

a. Nyt fra Danske Ældreråd:  

• Nyhedsbrev september 2020.  

• Referat fra deltagelse i Ældretopmøde 30.9 + 1.10.2020.  

• Aftale kørsel til temadag i Køge 19.10.2020.  

  

b. Nyt fra Regionsældrerådet:  

• Orientering v/PF.  

  

c. Orientering/aftaler i øvrigt:  

i. Status på Udvalget for Teknik & Miljøs beslutning om trafikbestilling 2021 på 

mødet den 5.10.2020 (PN). ii.  Drøfte møde med Ældre Sagens 

Koordinationsudvalg (KK).  

   

12. Eventuelt.  

  

13. Punkter til næste møde den 10. november 2020.  

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

Ad generel orientering v/KK:  

Der er nu blevet ansat en leder på hvert af plejecentrene Ammershøjparken og Hvalsø 

Ældrecenter. De forventes at tiltræde primo 2021.  

Ad dagsordenens pkt. 1:  

Dagsordenen blev godkendt.  

Ad dagsordenens pkt. 2:  

Referatet blev godkendt.  

Ad dagsordenens pkt. 3:  

KK nævnte, at vi i Ældrerådet følger forbruget tæt og venter med at beslutte, hvad vi gør.  

Ad dagsordenens pkt. 4:  

LB, KK og BBC havde deltaget i mødet med Anders Poulsen den 8.10.2020. Formålet var og er at 

forberede integrering af Ældrerådets hjemmeside i Lejre.dk og efterfølgende lukning af den 

eksisterende hjemmeside. Alt indhold fjernes fra Ældrerådets hjemmeside, hvor der alene linkes til 

hjemmesiden på Lejre.dk. Det aftaltes, at LB går i gang med dette snarest muligt.  

Ad dagsordenens pkt. 5:  

Ad 2) Der er 19 borgere på venteliste til plejeboliger og 2 til ældreboliger.  
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Resten af punkt 2) samt punkterne 3, 4, 5 og 6) toges til efterretning.  

Ad 7) Ældrerådet er ikke blevet hørt i denne sag, hvilket Handicaprådet er. Det vil vi gerne tale 

med USSÆ om.  

Ad 8) Punktet gav anledning til en drøftelse af, hvordan Ældrerådet kan sikre sig, at emnerne i 

Årsplanen gennemføres og omsættes til noget, der er til gavn og glæde for de ældre og deres 

pårørende.  

Ad dagsordenens pkt. 6:  

Der er pt ingen høringer.  

Ad dagsordenens pkt. 7:  

Efter en generel drøftelse af, hvordan Ældrerådet følger op på afgivne høringssvar, blev det 

besluttet, at alle gennemgår Ældrerådets høringssvar for 2019 og 2020 og giver besked til KK og 

BBC, om der er nogen høringssvar, der skal følges op på. Det vil f.eks. typisk være, når Ældrerådet 

har skrevet i sit høringssvar, at vi følger sagen eller ser frem til resultatet af en eller anden indsats. 

Giv besked til KK og BBC senest søndag den 25. oktober.  

BBC foreslog, at det gøres til et fast punkt på dagsordenen: ”Opfølgning på høringssvar”.  

Høringssvarene er jo udtryk for Ældrerådets holdning, som regel efter en drøftelse på et 

Ældrerådsmøde eller efter en skriftlig høringsrunde blandt medlemmerne. Det er også derfor 

formanden, der underskriver høringssvarene fra Ældrerådet. Det blev på den baggrund 

understreget, at det kun er formanden, der på Ældrerådets vegne kan give udtryk for, hvad 

Ældrerådets holdning til ældrepolitik m.m. er, både i mundtlig og skriftlig form.  

Ad dagsordenens pkt. 8:  

Som forberedelse på dialogmødet med USSÆ og administrationen den 20. oktober blev det aftalt,  

at KK  indleder og giver udtryk for Ældrerådets holdninger. Hvis andre medlemmer har noget, der 

skal tages op i indledningen på mødet, sendes det på forhånd til KK senest fredag den 16. oktober.  

Det aftaltes, at BBC nævner spørgsmålet om visitering til afhentning af skraldespande, snerydning 

og levering af post, når postkassen står langt fra beboelsen.  

Endvidere aftaltes det, at PF tager sig af spørgsmålet om ”sundhedshuse” under pkt. 1.  

Det aftaltes endelig, at PN tager sig af pkt. 4, herunder eventuelt bruger noget fra sine skriftlige 

kommentarer i mail af 10. oktober som oplæg til punktet.  

Ad dagsordenens pkt. 9:  

KK’s forslag til mail til vore samarbejdspartnere blev vedtaget. Forslaget er vedlagt. KK sender 

mailen til samarbejdspartnerne.  

Ad dagsordenens pkt. 10:  

Oversigten med datoer for møder i 2021 blev godkendt. KK vil nu sende den til sekretariatet med 

henblik på booking af lokaler.  

Ad dagsordenens pkt. 11:  



Ældrerådet i Lejre Kommune  
  

4  

  

a. Danske Ældreråds nyhedsbrev blev kort berørt. KK oplyste, at stort set alle Danske 

Ældreråds forslag og ønsker var taget med i resultat listen fra Ældretopmødet , men 

der var ingen konkrete forslag til opfølgning.   

Flere af Ældrerådets medlemmer udtrykte betænkelighed ved deltagelsen i 

temadagen i Køge den 19. oktober. Vi venter ugen ud med at tage endelig stilling 

til, hvem der deltager.  

b. PF’s orientering om arbejdet i Regionsældrerådet blev givet i skriftlig form og er 

vedhæftet referatet som bilag.  

c. i. Beslutningen om trafikbestilling 2021 er truffet. Den har først og fremmest 

konsekvenser for handicappede, men Ældrerådet er meget opmærksom på ældres 

forhold i denne sammenhæng og på, at vi bliver hørt, når beslutningerne har 

konsekvenser for ældres muligheder for at komme omkring vha. offentlige 

transportmidler.  

ii. Det aftaltes, at KK undersøger med formanden for Ældre Sagens 

Koordinationsudvalg Jytte Mosebo, om det har interesse at mødes med Ældrerådet 

i en begrænset form, hvor kun formændene for de tre lokalafdelinger deltager, 

mens Ældrerådet kun deltager med tre medlemmer (KK, BBC og PF).  

  

Ad dagsordenens pkt. 12:  

PF oplyste, at 26 kommuner, herunder Lejre, forsøger at få flere medarbejdere til at arbejde på 

fuld tid med henblik på at sikre hænder nok til fremtidens velfærd.  

  

Ad dagsordenens pkt. 13:  

Der var intet til dette punkt.  

  

Referent: BBC  


