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     Den 19. september 2021. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 14. september 2021 kl. 9.30 til 12.30  

på Rådhuset i Allerslev. 

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Per Frandsen (PF);  

 Per Nørgaard (PN) og Kirsten Kornval (KK). 

Afbud:  Jeanette Dæhnfeldt og Leif Blom. 

Øvrige deltagere:  

Mikael Ralf Larsen og Henrik Frølund Søtorp deltager i pkt. 1 kl. 9.30 – 10.30. 

Alice Ordrup deltager i pkt. 10 kl. 12.00 – 12.30. 

 

Dagsorden: 

1.  Gennemgang og drøftelse af budget 2022 for CVO. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Tilføjelser/ændringer til dagsorden. 
 

3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 10.08.2021. 
 Evt. bemærkninger. 
 

4.  Ældrerådets budget 2021. 
Forventet budgetforbrug sidste del af 2021 (bilag vedlagt). 
 

5. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk 
 Status på evt. tilføjelser af oplysninger, bl.a. om Ældrerådsvalg 2021. 
 

6. Uddrag af dagsorden fra USSÆ’s møde den 8. september 2021: 

Orientering om ventelister til plejeboliger og ældreboliger juli/august 2021 m.m. 
Orientering om borgerrådgiverens status 1. halvår 2021. 
Orientering om pulje til hjemlighed på plejecentrene. 
Orientering om distrikt Hvalsø på baggrund af whistleblower indberetning. 
Orientering om status på årsplaner 2021. 
Forslag til beslutning: Orienteringer tages til efterretning. 

 
7. Høringer fra USSÆ september 2021: 

1. Uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen 2021. 
Høringsfrist 23.9.2021. 
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2. Høring vedr. Tilsynsrapport for de sociale tilbud for borgere med udviklingsudvik-
lingshandicap – Botilbuddet Bramsnæsvig. Høringsfrist 23.9.2021. 
Høring vedr. Tilsynsrapport for de sociale tilbud for borgere med udviklingshandi-
cap - bofællesskaberne i Lejre 2021. Høringsfrist 23.9.2021. 

3. Høring vedr. udbud af bleer (fortroligt). Høringsfrist 6.10.2021. 
Høring vedr. udbud af ortopædisk fodtøj (fortroligt). Høringsfrist 8.10.2021. 

4. Høring vedr. budget 2022-2025. Høringsfrist 27.9.2021. 

Forslag til beslutning: Det aftales, hvem der skriver høringssvar. 

 
8. Ældrerådsvalg 2021.  

 Gennemgang af opdateret tids – og handleplan for Valgbestyrelsen, herunder 

• Kandidatopstilling med tidsfrist 14.9.2021. 

• Møde i Valgbestyrelsen 20. september 2021. 
 

9. Orienteringer:  
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Aftale deltagelse i Ældrekonferencen: ”Livet som ældre i fremtiden” den 
25.10.2021 på Nyborg Strand. 
 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Orientering fra møde i Regionsældrerådet den 9.9.2021 v/PF. 
 

III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

• Kort orientering fra møde med Ældrerådsformænd/næstformænd i Roskilde 
den 24.8.2021. 
 

10. Status på Covid 19. Orientering om Whistleblower indberetning i Distrikt Hvalsø. Uanmeld-
te tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen. Generelt om personalesituationen i CVO, 
herunder plan for kompetenceudvikling  af alle personalegrupper 2021 ved Alice Ordrup. 
 

11. Eventuelt. 
 

12. Punkter til næste møde den 12. oktober 2021. 

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

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Mikael Ralf Larsen og Henrik Frølund Søtorp gav Ældrerådet et indblik i budget 2022-2025. Formå-
let var og er at klæde Ældrerådet på til at kunne afgive et høringssvar senest den 27.9.2021. 

Gennemgangen fulgte et sæt slides, som er vedhæftet referatet. En vigtig pointe i forbindelse med 
gennemgangen af budgettet var, at kommunen forventer at holde samme serviceniveau som hid-
til. En anden vigtig pointe var, at befolkningsudviklingen for 80+ årige forventes at stige eksponen-
tielt fra en stigning på 8% (2021-22) til en stigning på 34% (2021-25) til en stigning på 88% (2021-
33). 
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Henrik Frølund Søtorp nævnte også budgetterede anlægsprojekter, hvor især det nye plejecenter i 
Hvalsø fylder godt i budgetperiodens anlægsprojekter. 

Mikael Ralf Larsen supplerede med, at der endnu ikke er truffet nogen beslutninger omkring det 
nye plejecenter i Hvalsø, hvorfor det er for tidligt at drage nogen konklusioner. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer/tilføjelser: 

Pkt. 6, 4. orientering udskydes til pkt. 10, hvor Ældrerådet får en orientering om Whistleblower-
ordningen i Hvalsø af Alice Ordrup. 

Høring om budget 2022-2025 føjes til de øvrige 5 høringer, så der i alt er 6 høringssvar i spil. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

KK oplyste, at det fremsendte materiale ikke er et egentligt budget, men blot en oversigt over for-
brug resten af året inklusive de 30.000 kr., som Ældrerådet har stillet til rådighed i forbindelse med 
valghandlingen (fremmødevalg). 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

BBC oplyste, at der ikke var nogen ændringer eller tilføjelser på hjemmesiden, heller ikke om val-
get. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Ad ventelister: Der er 22 på venteliste til plejebolig, mens der er 11, der venter på plejebolig. 

Efter en orientering ved KK tog Ældrerådet de øvrige punkter bortset fra Whistleblower indberet-
ningen, som drøftes under pkt. 10, til efterretning. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Det aftaltes at fordele høringerne således: 

1. Plejecentrene: De tre observatører tager hver deres plejecenter, dvs. JD = Bøgebakken; LB 
= Ammershøjparken; BBC = Hvalsø Ældrecenter. BBC koordinerer og sammenskriver svare-
ne. Svarfrist til BBC: 21.9.2021. Høringsfrist: 23.9.2021 kl. 12. 
Hjemmeplejen: KK. Høringsfrist: 23.9.2021 kl. 12. 

2. Botilbuddet Bramsnæsvig = PN. Høringsfrist: 23.9.2021 kl. 12. 
Bofællesskaberne i Lejre = PN. Høringsfrist: 23.9.2021 kl. 12. 

3. Udbud af bleer = PF. Høringsfrist: 6.10.2021. 
Udbud af ortopædisk fodtøj = PF. Høringsfrist: 8.10.2021. 

4. Budget 2022-2025 = KK. Som områder, der efter Ældrerådets mening skal fokuseres på, nø-
jes vi med at angive 3-5 prioriterede områder. KK rundsender sit forslag til svar til alle med 
en svarfrist, som giver hende tid til at færdiggøre svaret inden fristens udløb den 27.9.2021 
kl. 12. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Der var ikke noget nyt, hverken ændringer eller tilføjelser om valget. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

I. Følgende deltager i ældrekonferencen på Nyborg Strand: KK – KEL – PN – PF. 
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II. PF oplyste, at mødet den 9.9.2021 var sidste møde i Regionsældrerådet inden val-
get. 

III. KK oplyste, at det havde været et godt møde i Roskilde, men med et relativt be-
grænset fremmøde. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

Alice Ordrup oplyste, at man er gået i gang med at give tredje stik mod Corona på plejecentrene 
og Grønnehave. 

Sundhedspersonalet testes nu en gang om ugen med PCR-test, idet man har lukket for kviktests. 

Kommunen overvejer at tilbyde alle medarbejdere i Lejre Kommune gratis influenzavaccination. 

Om Whistleblower indberetningen i Hvalsø oplyste Alice Ordrup, at Lejre Kommune er lidt tidligt 
ude med ordningen, men at indberetningen og BDO `s undersøgelse desværre viser, at de fundne 
problemer på nogle områder er tilsvarende som ved de uanmeldte tilsyn på plejecentrene, i 
hjemmeplejen og på Grønnehave i juni 2021, bortset fra på Ammershøjparken. Der er udarbejdet 
handleplaner på alle områder, og der følges op. 

Hun tilføjede, at det er et ledelsesansvar, at reglerne følges, og at man går ”all in” for at ændre 
kulturen fra en ”visitationskultur” til en mere imødekommende kultur. 

CVO er udfordret på personalesituationen, men man satser fortsat på kompetenceudvikling af 
medarbejderne, mere og bedre dokumentation og værdig ældrepleje. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

Der var intet til dette punkt. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

Der var intet til dette punkt. 

 

Referent: BBC 


