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Den 16. august 2022. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 9. august 2022 kl. 11.00 til 16.00.   

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Per Frandsen (PF); Per Nørgaard (PN); Leif V. Nielsen 
(LN) og Kirsten Kornval (KK). 

Øvrige deltagere:   

Mette Molin kl. 11.30 – 12.00 pkt. 3. 

 Ældreminister Astrid Krag kl. 15.05 – 15.50 (efter det ordinære Ældrerådsmøde). 

Afbud fra:  Leif Blom (LB); Kurt Erik Larsen (KEL). 

 

Dagsorden/referat/beslutning: 

   
1. Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2.  Godkendt referat fra Ældrerådets møde den 14.06.2022. 
LN gjorde opmærksom på, at Leif Blom deltog i mødet, men at han ikke figurerer i oversig-
ten over mødets deltagere. 
PN nævnte, at vores referater efter hans mening ikke er informative nok. Udenforstående 
får ikke noget særligt ud af at læse dem, hvilket vel er formålet med, at de offentliggøres på 
hjemmesiden. 
BBC nævnte, at eftersom Ældrerådets møder formelt er lukkede og indholdet i større eller 
mindre omfang konfidentielt, kan referaterne ikke være så oplysende, som vi gerne ville 
kunne gøre dem. I stedet kan vi overveje med mellemrum at udfærdige et nyhedsbrev, som 
kan lægges på hjemmesiden. 
Beslutning: Med disse bemærkninger blev referatet godkendt. 
 

3. Informationer og dialog v/centerchef Mette Molin. 
Mette Molin oplyste, at det havde været en stille og rolig sommer på CVO’s område. Hun 
har benyttet dette til at se sig om i hele organisationen (plejecentre, aktivitetscentre osv.). 
Hun oplyste videre, at der er ansat en ny leder af Visitation og Hjælpemidler. 
Der har været BDO-tilsyn på Ammershøjparken og Bøgebakken, som gik godt. Der udestår 
nu kun Hvalsø Ældrecenter. 
Man går i gang med test og vaccine af beboerne på plejecentrene til september og åbner 
samtidig op for test af medarbejderne. 
Hun tilføjede, at rekruttering af nye medarbejdere er alles kamp mod alle, idet der er man-
gel på medarbejdere alle steder. 
Endelig nævnte Mette Molin, at hun gerne vil varskos i god tid, hvis hun skal deltage i bud-
getmødet den 13. september, formentlig kl. 14. 
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Beslutning: Ældrerådet tog Mette Molins orientering til efterretning. 
 

4. Ældrerådets budget 2022. Orientering om status. 
Der var intet at berette ifølge KK. 
Beslutning: Ældrerådet tog KK’s bemærkning til efterretning. 
  

5. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. Status på nye opslag på hjemmesiden. 
Der sker ikke meget i forbindelse med hjemmesiden.  
Beslutning: Det aftaltes, at Ældrerådet ved lejlighed kunne nævne ideen med et nyheds-
brev for Lykke, evt. også Anders Poulsen.  
 

6. USSÆ – uddrag af dagsorden til USSÆ`s møde den 15.8.2022.  
Dagsordenspunkter kommer senere. 
Beslutning: På den baggrund har Ældrerådet ikke noget at forholde sig til før mødet i USSÆ. 
 

7. Høringer juni – juli – august 2022. 
Budget 2023 – 2026 med høringsfrist 4.8.2022. 
Beslutning: Ældrerådet har allerede afgivet høringssvar. 
   

8. Gennemgang af planlagt program, kort oplæg og spørgsmål til Ældreminister Astrid Krag i 
forbindelse med hendes møde med Ældrerådet d.d. 
Ældrerådet havde allerede modtaget KK’s orientering om modtagelse m.m. og hendes op-
læg til mødet med ministeren.  
Beslutning: Herefter aftalte Ældrerådet at rejse følgende emner samt hvem, der skulle fo-
relægge dem for ministeren: 
(1) Ældrelov v/PF. 
(2) Digitaliseringsproblemer v/BBC (særligt med udgangspunkt i vores artikler i lokalavi-

sen). 
(3) Fastholdelse og rekruttering v/LN. 
(4) Friplejehjem v/PN.  
 

9. Status på arbejdet med ny Ældrelov med afrapportering fra ekspertgruppen og arbejds-
grupper, herunder også status på ny Sundhedsreform. 
Status er, at Ældrerådet mangler informationer om begge områder.  
Beslutning: På den baggrund kan Ældrerådet ikke forholde sig til nogen af områderne. 
 

10. Drøftelse og aftale Ældrerådets forslag til emner/spørgsmål til dialogmødet med USSÆ 
den 28.9.2022 til fremsendelse til Administrationen d.d. 
KK havde på forhånd udsendt et forslag med emner, hvortil der blev føjet tre yderligere em-
ner. 
Beslutning: Den således redigerede emneoversigt blev sendt til Administrationen den 9.8 
om aftenen med kopi til Ældrerådets medlemmer. 
 

11. Nyt fra Ældrerådets 5 indsatsområder:  
Digitaliserings- og velfærdsteknologi (LB - PN) 
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Det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedsklynger (PF – KK)  
Boligstrategi (ældreboliger – plejeboliger) (PN – KEL) 
Værdighedspolitik/ældrepolitik, bl.a. med afsæt i kvalitetsstandarder (BBC - LN) 
Trafik og tilgængelighed (KEL – LN) 
Beslutninger: Der blev ikke truffet nogen beslutninger under dette punkt, men blot henvist 
til Sundhedsstyrelsens rapport om kommunernes erfaringer med Værdighedspolitikken. 
 

12. Fortsat drøftelse og planlægning af møder med samarbejdspartnere september/oktober. 
Besøg på Plejecentrene og Aktivitetscentrene i 2022.  
Beslutning: Efter en kort drøftelse aftalte Ældrerådet at advisere vores samarbejdspartnere 
om, at Ældrerådet ville indkalde til et dialogmøde den 3. november fra kl. 14 til 16.30. 
Rundturene til Plejecentrene henholdsvis Aktivitetscentrene kunne aftales på et senere 
tidspunkt. 
 

13. Gennemgang af revideret årshjul for Ældrerådet 2022. 
Beslutning: Efter en kort drøftelse blev årshjulet godkendt. 
 

14. Orienteringer. 
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Kommunal økonomi og budgetlægning. Temadag den 31.8.2022 i Ringsted. 
Beslutning: PN og BBC deltager. 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

 Temadag den 12.9.2022 i Sorø v/PF. 
Beslutning: Der var intet at berette. 

III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

 Møde i Valggruppe 7 den 6.9.2022 i Odsherred. 
Beslutning: LN og KK deltager. 

 Orientering om ændring af tidspunkt for møde mellem Sygehusdirektør Met-
te Touborg, Holbæk Sygehus og Ældrerådsformænd i Sygehusets optageom-
råde til den 1.9.2022. 
Beslutning: KK deltager. 

 
15. Eventuelt. 

Beslutning: Der var intet til dette punkt. 
 

16. Punkter til næste møde den 13.9.2022. 
Beslutning: Der var intet til dette punkt. 

 

Referent: BBC 

 

 

 


