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17. februar 2019. 

 
 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune 
tirsdag den 12. februar 2019 kl. 10.00 til 13.00  

på Allerslev Rådhus, lokale 2. 
 
 

 
Deltagere: Det samlede Ældreråd: Bjarne Bang Christensen (BBC), Jeanette Dæhnfeldt (JD), Kurt 

Erik Larsen (KEL), Per Frandsen (PF), Leif Blom (LB), Per Nørgaard (PN), Kirsten Korn-
val (KK). 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

2. Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 8.1.2019. 
 

3. Gennemgang/genopfriskning af Ældrerådets vedtægter og forretningsorden fra 2018. 
 

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

 
5. Dagsorden til USSÆ´s møde den 30. januar 2019. 

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:  
  

2. Orienteringssager – februar. 
3. Fremtidig plejebolig kapacitet – projekteringsspor.   
4. Revideret kvalitetsstandard vedrørende længerevarende botilbud, jf. 
    Servicelovens § 108. 
5. Magtanvendelse 2016-2017 med høringssvar.  
6. Sundhedsaftale 2019-2023 (vedlagt høringssvar fra Lejre Kommune). 
7. Årsplan 2019.  
 

6. Høringer fra USSÆ: 
 

           Revideret kvalitetsstandard vedrørende længerevarende botilbud, jf. Servicelovens § 108 
           (svarfrist 18.2.2019). 

  
7. Evaluering af årets (2018) dialogmøder  mellem USSÆ og Ældrerådet (svarfrist 20.2.2019). Bi-

lag vedlagt. 
 

8. Fortsat gennemgang og drøftelse af forslag til Ældrerådets fokusområder 2019. Bilag vedlagt. 
 

9. Fortsat drøftelse og planlægning af dialog- og samarbejdsmøde med samarbejdspartnere på æld-
reområdet. Aftale målgrupper, formål, invitation og program samt forslag til tidspunkt og sted for 
møder. 
 

10. Evaluering af Ældrerådets deltagelse i spisning og socialt samvær på Nødager i Gevninge 
29.1.2019.  
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11. Status på Ældrerådets hjemmeside ved  LB. 

 
12. Orientering: 

 
12.1 Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Temadag den 26.2.2019 i Køge om:  
o Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal budgetlægning. 
o Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Aftale kørsel. 

  
• Deltagelse i repræsentantskabsmøde og ældrekonference den 29. + 30.4.2019. 

 
12.2 Nyt fra Regionsældrerådet v/PF. 

 
12.3 Orientering i øvrigt: 

o Movia v/KEL. 
o Deltagelse i temadag ”Landsbydag” den 27.1.2019/KEL, PN, KK.  
o KK deltager  i Kernevelfærdsudvalgets opsamlingsmøde den 28.2.2019.   
o Besøg på Grønnehave 12.3.2019/KK. 

 
13. Eventuelt. 

 
14. Næste møde den 12.3.2019 afholdes på Grønnehave kl. 9.30 – 13.00. Centerchef Lene Miller 

deltager i rundvisning og orientering om Grønnehave kl. 9.30 – 10.30. 
 

------------------   
 
Ad dagsordenens pklt. 1: 
 
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringsforslag/bemærkninger: 
 
Pkt. 7 udgår og erstattes af nyt pkt. 7 om, hvorvidt en konkret henvendelse skal danne grundlag for en 
principiel sag. 
 
Under pkt. 14 vil BBC minde om, at vi på vort næste møde skal huske at forelægge spørgsmålet om 
grænserne for Ældrerådets høringsret i forbindelse med kommunale udbud for Centerchef Lene Miller. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2: 
 
Referatet af mødet den 8.1.2019 blev godkendt. Det kan herefter lægges ud på Ældrerådets hjemmeside. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3: 
 
Vedtægt og Forretningsorden blev kort gennemgået.  
 
Det blev understreget, at Ældrerådet i henhold til Vedtægten har en selvstændig initiativret og kan såle-
des handle proaktivt i forhold, der kræver et aktivt udspil.  
 
Endvidere blev Forretningsordenens bestemmelse om kontakt til pressen m.fl. fremhævet. Det fremgår 
bl.a. heraf, at det altid er formanden, i dennes fravær næstformanden, som udtaler sig på Ældrerådets 
vegne. 
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Ad dagsordenens pkt. 4: 
 
Ad 4.1. Regnskabet for 2018 kom ud med et mindreforbrug på 14.571,19 kr., eller sagt på en anden må-
de: Ældrerådet brugte kun godt 85.000 af de 99.400 kr., som budget 2018 lød på. Regnskabet taget til 
efterretning. 
 
Ad 4.2. Ældrerådet drøftede budget 2019 med udgangspunkt i regnskab 2018. Der var enighed om at 
udøve en strammere økonomistyring. Der var også enighed om at dække flere af medlemmernes udgif-
ter, f.eks. køb af printerpatroner, da vi alle har behov for at have papirer med til møder, konferencer etc., 
og kørsel til alle arrangementer, hvori vi optræder som repræsentanter for Ældrerådet, f.eks. ”Landsby-
dagen” og observatører på plejehjemmene. 
 
Kørselstaksten er et andet emne, som skal tages op med administrationen, da den er skruet ned til laveste 
takst. Det er ikke tilfredsstillende, da vi mener, at vi skal godskrives for udgifter til kørsel på niveau med 
medlemmerne af de politiske udvalg, f.eks. USSÆ. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5: 
 
Pkt. 2, 5 og 7 blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 3: Ældrerådet har 2 pladser i Interessentgruppen, der skal forberede og følge byggeriet af nye pleje-
boligpladser i kommunen. Interessentgruppen lægger ud med en inspirationstur til Bryghuset i Svend-
borg Demensby den 15. marts, 2019 
 
Pkt. 4: Se nedenfor pkt. 6. 
 
Pkt. 6: Ældrerådet ved KK har fået mulighed for at bidrage til Lejre Kommunes høringssvar til Sund-
hedsaftalen 2019 – 2023.  
 
PF oplyste, at både Regionsældrerådet og Patientinddragelsesudvalget er høringspart og afgiver hørings-
svar til Sundhedsaftalen.   
 
Ad dagsordenens pkt. 6: 
 
Under henvisning til kommunens politik om at informere borgerne i et let forståeligt sprog tilbød PN at 
formulere et høringssvar om det rent sproglige i udkastet til revideret kvalitetsstandard. Det aftaltes, at 
PN sender sit forslag til KK og BBC, som udfærdiger et samlet høringssvar. Svarfristen er den 18. fe-
bruar. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7: 
 
Ældrerådet havde modtaget en konkret henvendelse fra en borger om manglende ligebehandling i for-
bindelse med handicap, opstået enten som følge af en ulykke eller som følge af sygdom. I førstnævnte 
tilfælde kunne der ydes borgere med handicappet vederlagsfri fysioterapi, i andet tilfælde ikke. Spørgs-
målet er: Hvorfor denne forskelsbehandling, når handicappet er det samme med samme følger, når kun 
årsagen til handicappet er forskellig. 
 
KK svarer på Ældrerådets vegne på borgerens henvendelse . 
 
Ad dagsordenens pkt. 8: 
 
På forslag af PN var der enighed om at omdøbe papiret med ”Fokusområder” til ”Huskeliste”, da listen 
indeholder både punkter, der skal i fokus, og punkter, der kan/bør tages op på sigt. 
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LB oplyste, at Hornsherred Avis har en fast plads til Frederikssund Kommunes klumme lige som Lejre 
Lokalavis har til Lejre Kommune. Forskellen er, at i Hornsherred Avis er der en fast plads til nyt fra 
Ældrerådet i Frederikssund Kommune, hvilket vi også godt kunne tænke os i Lejre Lokalavis. 
 
Det aftaltes, at KK skulle undersøge med administrationen, om Ældrerådets medlemmer kan få hver sit 
navneskilt til brug, når vi er ude til arrangementer eller f.eks. deltager i Beboer- og Pårørenderådene på 
plejecentrene. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9: 
 
Det aftaltes, at Ældrerådet arrangerer et fælles dialog- og samarbejdsmøde med 3 personer fra hver af 
vores samarbejdspartnere inden for ældreområdet i første halvdel af juni. KK vil tage en drøftelse med 
leder af aktivitetscentrene Solveig Hitz om de nærmere detaljer. 
 
Ad dagsordenens pkt. 10: 
 
Der var enighed om, at det havde været en god oplevelse at deltage i fællesspisning og socialt samvær 
på Nødager den 29. januar. Vi havde haft en god dialog med deltagerne, og vi fik lejlighed til at fortælle 
om Ældrerådet og vores arbejde for ældrebefolkningen i Lejre Kommune. 
 
Ad dagsordenens pkt. 11: 
 
Der var enighed om, at LB kunne købe sig den hjælp, han havde behov for i forbindelse med opdatering 
af hjemmesiden og uploading af artikler, bl.a. dem, Ældrerådet havde skrevet og udgivet i Lejre Lokal-
avis (i alt 3). 
 
Ad dagsordenens pkt. 12: 
 
12.1. Der var enighed om, hvem vi stemmer på som nyt medlem af Danske Ældreråds bestyrelse på 
valgmødet den 26. februar i Køge. Det aftaltes, at LB og KK kører – LB tager BBC og PF med, og KK 
tager KEL og JD med. 
 
12.2. PF orienterede om arbejdet i Regionsældrerådet, hvorfra der ikke var så meget at berette. 
 
12.3. KEL og PF oplyste, at der presses på fra flere sider for at få Movia til at ændre måden, hvorpå pas-
sagerer kan orientere sig om køreplanerne. 
 
Om deltagelsen i ”Landsbydagen” ville PN gerne vide, om der var nogen form for opfølgning . KK har 
givet en tilbagemelding til Planafdelingen om en god dag, og Ældrerådet ser frem til at følge det videre 
arbejde også med fokus på ældrebefolkningen som nævnt på ” Landsbydagen ”.  
 
KK oplyste, at hun deltager i Kernevelfærdsudvalgets opsamlingsmøde den 28. februar 2019. 
 
KK oplyste, at centerchef Lene Miller deltager i  næste møde på Grønnehave den 12. marts fra kl. 9.30 
til 10.30, hvor hun bl.a. vil vise os rundt og orientere os om centret. 
 
Ad dagsordenens pkt. 13: 
 
Der var intet til dette punkt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 14: 
 
Næste møde afholdes den 12. marts på Grønnehave fra 9.30 til 13. 
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BBC erindrede om, at vi skal nævne problemerne med høringer omkring kommunens udbud, hvor vi 
kun kan få lov at udtale os om kravsspecifikationerne. Vi vil gerne se f.eks. udbudsbetingelserne og 
hvilke krav, der stilles til f.eks. frister, når borgere henvender sig til tilbudsgiverne. 
 
Referent: BBC 


