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Den 20. maj 2022. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 17. maj 2022 kl. 10.00 til 13.00.   

Lokale 4 på Rådhuset i Allerslev 

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Per Frandsen (PF); Per Nør-
gaard (PN); Leif V. Nielsen (LN) og Kirsten Kornval (KK). 

Afbud fra: Leif Blom (LB), Per Nørgaard (PN) og Bjarne Bang Christensen (BBC). 

Øvrige deltagere: Centerchef Mette Molin pkt. 1, kl.10 – 10.45. 

Leif N. udfærdiger referat. 

 

Dagsorden/referat/beslutning: 

   
 

1. Centerchef Mette Molin nyheder / informationer fra CVO m.m. 
Mette Molin orienterede bl.a. om følgende områder: 
- Pr. 1. maj 2022 tiltrådte den nye leder af Hvalsø Ældrecenter, Annette Krøier Hansen. 
- Projekt Social, Sundhed og Omsorg (SSO) er udsat indtil videre p.g.a. vakant stilling. 
- Pr. 1. februar 2022 blev der ansat 2 farmakonomer (begge også uddannede sygeplejer-

sker) og de er kommet godt i gang med arbejdet i Hjemmeplejen og de 3 Plejecentre. 
- I øjeblikket gennemføres lovpligtige tilsyn på Plejecentre, Hjemmepleje og Visitation. 
- Demenskoordinator ansat fra 1. juni 2022, så der herefter er 3 demenskoordinatorer, 1 i 

hvert distrikt. 
- Sygefraværet i CVO er lavt og Lejre Kommune er på landsplan godt placeret med få sy-

gedage. Det betyder meget i dagligdagen, at der ikke er et stort behov for vikarer, hvil-
ket kommer borgerne til gode og selvfølgelig medarbejderne. 

   
2. Godkendelse af dagsorden. 

Tilføjelser/ændringer til dagsorden 
Beslutning: Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 
 

3.  Godkendt referat fra Ældrerådets møde den 12.04.2022. 
 Bemærkninger/ opfølgning på referatets pkt. 8.    
Beslutning: Der er i afsnittet Ordførerskaber  i den netop vedtagne Forretningsorden, be  
skrevet formål som er gældende for ordførerne for ældrerådets udvalgte indsatsområder.  
 

4.  Ældrerådets budget 2022. Gennemgang /status på forbrug maj 2022. 
Beslutning: KK oplyste, at forbruget pr. 150522 er opgjort til ca. 62.400,00 kr. Der mangler 
en økonomisk status fra administrationen.  
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5. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. Status på opslag på hjemmesiden. 
Beslutning: Intet nyt, gennemgås på næste møde. 
 

6. USSÆ – uddrag af dagsorden til USSÆ`s møde  den 02.05.2022 .  
Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter: 
2) Orientering  - maj 2022 Der er p.t. 14 på venteliste til plejebolig og 18 til ældrebolig.  
3) Sundhedsprofilen 2021 
4) Introduktion til sundhed, forebyggelse og tværsektorielt samarbejde 
5) Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks 
6) Kvalitetsstandard 2022 for genoptræning og vedligeholdende træning 
7) §60 fælles hjælpemiddeldepot - ændring af vedtægter 
8) Godkendelse af Ældrerådets vedtægter 
11) Ændring af koncept for frivillig fredag 2022 
 Beslutning: Ældrerådet tog de anførte punkter til efterretning. 
 

7. Høringer maj  2022. 
1) Kvalitetsstandard for nødkald og nøgleboks 
2) Kvalitetsstandard 2022 for genoptræning og vedligeholdende træning 
Drøftelse af høringssvar til kvalitetsstandarder, og aftale besvarelse med høringsfrist den 
20.5.2022. 
Beslutninger: 
Ad 1) LN laver udkast til høringssvar. 
Ad 2) KK laver udkast til høringssvar. 
 

8. Nyt fra Ældrerådets  5 indsatsområder  
Digitaliserings- og velfærdsteknologi (LB - PN) Intet nyt. 
Det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedsklynger (PF – KK) Der afventes lovforslag 
vedr. Sundhedsklyngerne. 
Boligstrategi (ældreboliger – plejeboliger) (PN – KEL) Intet nyt. 
Værdighedspolitik/ældrepolitik, bl.a. med afsæt i kvalitetsstandarder (BBC -  LN) Intet nyt. 
Trafik og tilgængelighed (KEL – LN) Opmærksomheden henledes på, om der skiltes korrekt, 
at nedtagne/ødelagte skilte erstattes med nye, at hække og anden beplantning ikke dæk-
ker/skjuler for opsatte skilte, at der ikke parkeres på fortovene.  
Beslutninger: Ovenstående taget til efterretning. 
 
Ny viden /inspiration til indsatsområderne bl.a.fra vores deltagelse i Danske Ældreråds kon-
ference  ” Ældepolitiske dagsordener de kommende år ” på Nyborg Strand den 10.5.2022 
Beslutninger:  
Det blev videre drøftet, om det var en idé at afholde et borgermøde, hvor emnet er en 
værdig død. Overskriften kunne være: Overbehandler vi mennesker i deres sidste levetid. 
Med inspiration fra seminar T fra den af Danske Ældreråd netop afholdte Ældrekonference 
i Nyborg Strand. 
 

9. Drøftelse af evt. forslag til punkter til dialogmøde den 9.6.2022 med SSÆ, og beboer – og 
pårørenderåd på Ammershøjparken, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken. 
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Beslutning: BBC, PN og LB samt øvrige Ældreråd sender forslag til KK, der sørger for koordi-
nering og videreformidling til administrationen. 
 

10. Indledende drøftelse og forberedelse med evt. ideer / forslag til budget 2023.  
Der planlægges orienteringsmøde om budget 2023, i juni med Henrik Frølund Søtorp og 
SSÆ. 
Beslutning:  
- Opmærksomhed på, at serviceniveauet ikke forringes, 
- At cafémiljøet i Ammershøjparken implementeres i 2023 og ikke som planlagt i 2024, 
- At klippekortordningen genindføres for hjemmeboende, 
- At sker der opgaveglidning, skal det sikres, at der også er kompetencer og den nødven-

dige økonomi til stede. 

Ovenstående er ikke fyldestgørende, nye punkter kan tilføjes senere. 

 
11. Orienteringer 

 
I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Evaluering af vores deltagelse i repræsentantskabsmøde og ældrekonferen-
ce den 9+10.5.2022. Arrangementet drøftet.  Deltagelsen giver ny viden og 
inspiration fra oplægsholderne og fra samtaler med øvrige deltage-
re/Ældreråd. 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

 Orientering fra Regionsældrerådets møde  

 Deltagelse i Regionsældrerådets temadag den 3.6.2022 P.t. deltager KK, PF, 
KEL og PN. 

III. Orientering/aftaler/ planer i øvrigt: 

 Orientering fra Beboer – pårørenderåds møder på plejecentrene 

 Deltagelse i indvielse af nye plejeboliger på Ammershøjparken 23.5.2022 
Der er tilmeldt 6 fra Ældrerådet. BBC kan ikke. 

 LN og KK deltager i møde i Valggruppe 7, den 24.5.2022 i Roskilde. 

 Deltagelse i borgermøde om ny Ældrelov i Ringsted 30.5.2022 (tilmelding er 
nu mulig) 

12. Eventuelt 
Dialogmøde med SSÆ flyttet til onsdag den 28. september 2022 kl. 1630-1900. 
 

13. Punkter til næste møde den 14.06.2022 
Der kan forhåbentlig afholdes budgetmøde i juni med Henrik Frølund Søtorp fra Økonomi-
afdelingen. 

 

Referent: LN 

 

 

 


