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13. januar 2018.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 8. januar 2019 kl. 10.00 til 12.30 

på Allerslev Rådhus, lokale 4.

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC), Jeanette Dæhnfeldt (JD), Kurt Erik Lar-
sen (KEL), Per Frandsen (PF), Leif Blom (LB), Per Nørgaard (PN),
Kirsten Kornval (KK).

Afbud: Ingen

Øvrige deltagere: Journalist Palle Bruselius fra Lejre Lokalavis/Midtsjællands Tidende fotograferer 
Ældrerådet kl. 10.00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 18.12.2018.

3. Status på opgavefordeling i Ældrerådet. Valg af kasserer.

4. Gennemgang og status vedrørende Ældrerådets budget: 
4.1. Gennemgang budget 2018 – forbrug 2018 v/KK.
4.2. Drøftelse af budget 2019 på baggrund af forbrug 2018 v/KK.

5. Dagsorden til USSÆ´s møde den 9.januar, 2019.
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter fra dagsordenen: 

2. Orienteringssager – januar. 
6. Fremtidens sociale tilbud - med høringssvar. 
7. Revideret Kvalitetsstandard vedrørende socialpædagogisk støtte, jf.
§ 85 i Serviceloven - med høringssvar. 
8.Tilsynsrapport for Bofællesskaberne for udviklingshæmmede 2018 -
med høringssvar.

6. Høringer fra USSÆ:

1. Udbud af genbrugshjælpemidler (fortroligt materiale). Høringsfrist den 22.01.2019.
 Drøftelse af udkast til høringssvar, fremsendt af BBC.
 

7. Fortsat drøftelse og planlægning af dialog- og samarbejdsmøder i 2019 med relevante 
organisationer, foreninger, m.fl.på ældreområdet, herunder Handicaprådet. Aftale målgrupper, 
formål og program, samt forslag til tidspunkt for møderne.  

8. Drøftelse og færdiggørelse af artikeludkast til Lejre Lokalavis og Midtsjællands Tidende om 
Ældrerådets arbejde og fokusområder i 2018, og fokusområder i 2019.
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9. Plan for udarbejdelse af Ældrerådets årsrapport 2018, herunder gennemgang og færdiggørelse af 
tildligere fremsendte udkast til indholdsfortegnelse.

10. Aftale besøg på Grønnehave med leder af Hjemmeplejen Kristina Jensen.

11. Fortsat drøftelse af aftale om support til Ældrerådets hjemmeside, v/LB.

12. Orientering:

12.1 Nyt fra Danske Ældreråd:
Temadag den 26.2.2019 i Køge om ”Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal 
budgetlægning”. Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Aftale deltagelse fra 
Ældrerådet.

12.2 Nyt fra Regionsældrerådet v/PF.
12.3 Movias køreplaner v/KEL.
12.4 Orientering i øvrigt:

Deltagelse i temadag: ” Landsbydag” den 27.1.2019.

13. Eventuelt.

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

Ad dagsordenens pkt. 1:

Dagsordenen blev godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 2:

Referatet blev godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3:

KEL blev valgt som ny kasserer. Status på opgavefordelingen var i øvrigt, at alle er tilfredse med den 
eller de roller, de har.

Ad dagsordenens pkt. 4:

4.1. KK oplyste, at der er en ubrugt rest på 14.000 DKK fra 2018, som ikke kan overføres til 2019. Det 
må så være Ældrerådets bidrag til omstillings- og omprioriteringskataloget.

4.2. KK oplyste, at Budget 2019 lyder på 101.400 DKK. Hun vil udarbejde et udspecificeret budget og 
fremlægge det på næste møde.

Ad dagsordenens pkt. 5:

Pkt. 2, 6 og 7 blev taget til efterretning. Pkt. 8 er ikke relevant.

Ad dagsordenens pkt. 6:

Udkastet til høringssvar blev drøftet. Det var udfærdiget af BBC efter en drøftelse med 
Administrationen, hvoruner det var blevet oplyst, at Ældrerådet om kravsspecifikationerne vil henvise til 
svar fra Handicaprådet. 
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BBC havde under drøftelsen med Administrationen efterlyst noget mere materiale om selve udbuddet, 
men havde fået den besked, at Ældrerådet ifølge Servicelovens § 112 alene skulle høres om 
kravsspecifikationerne. BBC havde oplyst, at Ældrerådet i henhold til § 30, stk. 3, i Lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område skal høres om alle forhold, der vedrører 
ældrebefolkningen i Lejre Kommune, hvilket er bekræftet i Vedtægten og derfor også indebærer, at vi 
skal høres om udbuddet som sådan, dvs. særligt udbudsbetingelserne. Det kunne jo f.eks. have været et 
udbud om hjemmehjælp, hvor vi før har set, at udbuddet hovedsagelig havde haft billigste pris som 
tildelingskriterium, hvorved tilbudsgiveren ikke kunne få økonomi i opgaven og derfor gik konkurs. 
Bl.a. af den grund er vi stærkt interesseret i at se andet end kravsspecifikationerne.

JD gjorde opmærksom på, at vi også bør se Rammeaftalerne, så vi kan se leveringstiderne til brugerne af 
hjælpemidlerne. Leveringstiderne er af yderste vigtighed, henset til deres formål. Der var bred enighed 
om, at dette ønske skal indarbejdet i høringssvaret.

Der var endvidere enighed om at tage spørgmålet om, hvad vi skal høres om i forbindelse med udbud, 
op med Administrationens ledelse og USSÆ, da vi ser det som et væsentligt bidrag til den førte politik 
på ældreområdet.

Ad dagsordenens pkt. 7:

Der var en generel drøftelse af, hvem målgrupperne er. Vi har allerede en god dialog med Ældre Sagens 
Koordinationsudvalg 2 gange om året, og vi kunne forhøre os i f.eks. Handicaprådet som det mest 
oplagte om fremtidige dialogmøder. Endvidere kunne det være relevant at mødes med Faglige Seniorer 
og f.eks. Hjernesagen, Mærk Livet, Hjerteforeningen og andre, som har en vis fasthed i organisationen, 
f.eks. Seniorklubben, Humørklubben og lignende. Men formålet skal selvfølgelig holdes for øje: De 
ældres vilkår i Lejre Kommune.

Det aftaltes, at KK tager en indledende drøftelse med den kommunale leder af aktivitetscentrene med 
henblik på mødesteder og mødetidspunkter, hvorefter vi tager den derfra.

Ad dagsordenens pkt. 8:

Udkastet til artikel til Lejre Lokalavis/Midtsjællands Tidende blev godkendt med den bemærkning, at vi 
skal tilføje navnene på Ældrerådets repræsentanter såvel i Beboer-/pårørenderådene på plejecentrene 
(JD på Bøgebakken; LB på Ammershøjparken; BBC på Hvalsø Plejecenter) som i Interessentgruppen 
vedrørende byggerierne af nye/ændrede plejecentre i kommunen (KK og PN med LB som suppleant).

Ifølge KK giver artiklen et godt indblik i Ældrerådets opgaver, roller og samarbejdsrelationer, jf. 
Ældrerådets vedtægt.

Ældrerådets fokusområder i 2019 kan bygges på fokusområderne i 2018 med de tilføjelser, vi bliver 
enige om, f.eks. intern transport i Lejre Kommune.

Ad dagsordenens pkt. 9:

Ældrerådet drøftede KK’s forslag til indholdsfortegnelse til Ældrerådets årsrapport for 2018. Der var 
enighed om, at vi om Planer for 2019 under pkt. 8 kan skrive noget om, at vi vil arrangere dialogmøder 
med interessenter som Ældre Sagen, Handicaprådet, Faglige Seniorer m.fl.

Ellers blev indholdsfortegnelsen godkendt, og det aftaltes, at KK og BBC arbejder på forslaget til selve 
årsrapporten med sigte på færdiggørelse hen imod april 2019.

Ad dagsordenens pkt. 10:
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Det aftaltes, at KK kontakter Kristina Jensen med henblik på ny aftale om besøg på Grønnehave.

Ad dagsordenens pkt. 11:

LB oplyste, at han gerne vil fortsætte som Webmaster, hvis vi ikke gør hjemmesiden mere indviklet, end 
den er nu.

Ældrerådet tilsluttede sig dette, idet der var enighed om, at LB kunne få support hvis ønsket, da vi har 
midlerne.

Ad dagsordenens pkt. 12:

12.1. Der var enighed om, at det samlede Ældreråd tilmeldes til temadagen i Køge den 26. februar.
12.2. PF orienterede om arbejdet i Regionsældrerådet, herunder i Patientinddragelsesudvalget (PIU).
KK oplyste, at hun vil tage en snak med Lene Miller for at høre, om kommunen har modtaget 
sundhedsaftalerne i høring, og om vi vil blive inddraget.
12.3. KEL havde på Ældrerådets vegne henvendt sig til formanden for Teknik- og Miljøudvalget Ivan 
Mott om problemet med nedtagningen af køreplanerne ude ved stoppestederne og modtaget et svar, som 
mest af alt handlede om, at skoleelever sagtens kan finde ud af at bruge deres smartphones og finde frem 
til køretider og forsinkelser m.m. Men der var ikke taget stilling til de problemer, det kan give ældre 
personer, som ikke er vant til at bruge mobiltelefonen til at gå på hjemmesider, endsige bruge app’s som 
foreslået i svaret.
Det aftaltes, at vi som Ældreråd udover at tage emnet op med Kommunens politikere, skal arbejde bredt 
med at påvirke centrale beslutningstagere såsom Danske Ældreråd og Ældre Sagen for at få størst mulig 
indflydelse på Movias planer om at afskaffe køreplanerne ude ved stoppestederne..
12.4. KK tilmelder sig Landsbydagen som formand for Ældrerådet, idet hun mener, at det kan have 
betydning for ældre, hvordan vi indretter vore landsbymiljøer. KEL og PN har tilmeldt sig.

Ad dagsordenens pkt. 13:

Der var intet til dette punkt.

Referent: BBC


