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27. august 2018. 

 
Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune 

tirsdag den 21. august 2018 kl. 10.00 til 12.30 
på Hvalsø Rådhus, lokale 3. 

 
 
Deltagere:  Bjarne Bang Christensen (BBC), Bjarne Hørlykke (BH), Kurt Erik Larsen 
  (KEL), Per Frandsen (PF), Leif Blom ( LB ), Kirsten Kornval (KK). 
 
Afbud:  Birgit Skov Olsen (BSO).   
 
Øvrige deltagere: Leder af Sundhed Alice Ordrup Nielsen kl. 10.30 – 11.00. 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 19.6.2018. 

 
3. Status for Ældrerådets budget 2018 ved BSO. 

 
4. Dagsorden/referat fra  USSÆ´s møde den 15. august 2018. 

Indstilling: Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:  
 
2. USSÆ - Orientering - august  
5. USSÆ - Evaluering af årets dialogmøder mellem udvalget, plejecentre, 
botilbud og Ældrerådet 
6. USSÆ - Opfølgning på evaluering af handicappolitik 
7. USSÆ - 2. ansøgningsrunde 2018 om tilskud til frivilligt socialt arbejde iht. 
Servicelovens § 18 
8. USSÆ - Kutyme for information om årsrapporter til SSÆ 
9. USSÆ - Årsrapport - Demensindsatsen 2017  
12. USSÆ - Ændring af procedure for de forebyggende hjemmebesøg - med 
høringssvar  
13. USSÆ - Årsrapport for de sundhedsfaglige grunduddannelser 2017 - med 
høringssvar.  

 
5. Høringer fra USSÆ med svarfrist 1.8.2018: 

• Ændring af procedure for de forebyggende hjemmebesøg. Vedlagt høringssvar 
• Godkendelse af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre Kommune. Vedlagt 

høringssvar 
 
5.1.Ny høring fra USSÆ med svarfrist den 24.8.2018 
 

• Høringssvar til  genudbud af kateterhjælpemidler – fortroligt (BBC) 
  

6. Fremtidig plejeboligkapacitet i Lejre Kommune. Ældrerådets indledende drøftelse og 
kommentarer  på baggrund af Cowis plejeboliganalyse 2017, og sagsfremstillingen på USSÆ`s 
møde den 6.6.2018. Vedlagt Cowis plejeboliganalyse , og noter fra møde 8.8.2018 med 
centerchef Lene Miller.  
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7. Ny leder af Sundhed Alice Ordrup Nielsen hilser på, og giver et kort oplæg om hendes, og den 
nye afdelings funktioner  i Center for Velfærd og Omsorg (CVO). 
 

8. Ældrerådets hjemmeside ved Webmaster LB: 
Drøftelse af den videre plan for Ældrerådets hjemmeside på baggrund af oplæg på møde med   
One.Com i Holbæk 11.7.2018. 
 

9. Evt. møde med redaktør.   
   

10. Orientering: 
 

10.1 Nyt fra Danske Ældreråd: 
Invitation til dialogmøde med Ældreminister Thyra Frank den  27.8.2018 i Slangerup: 
 BBC, LB og KK er tilmeldt. 
 

10.2 Nyt fra Regionsældrerådet: 
Referat fra PIU møde den 14.8.2018 v/ PF. 
 

10.3 Orientering i øvrigt: 
Referat fra kommunegruppemøde den 28.6.2018 v / KL. 
 

10.4 Aftaler ved KK: 
Ny aftale om besøg på Grønnehave. 
Tilbud om deltagelse i Workshop den 4.9.2018 på Østergaard vedrørende den 
demensvenlige idrætsforening, med  bl.a. undervisning i demens og demensvenlighed. 

 
11. Eventuelt. 

 
12. Punkter til næste møde.   

Møde om budget 2019 – 2022. 
 

--------------------- 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 1: 
 
KEL oplyste, at han havde et punkt under eventuelt. Med den bemærkning blev dagsordenen godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2: 
 
Referatet af mødet den 19.6.2018 blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3: 
 
PF oplyste, at han gennem sit virke i Regionsældrerådet havde fået indtryk af, at Ældrerådet i Lejre 
Kommune er det fattigste Ældreråd i Region Sjælland. Der var derfor enighed i Ældrerådet om, at vi 
skal presse på for at få hævet budgettet, da vi ellers dels bliver begrænset i at deltage i arrangementer af 
betydning for arbejdet i Ældrerådet, dels risikerer at blive beskåret igen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4: 
 
Ældrerådet tog efter en kort drøftelse følgende punkter i referatet af USSÆ’s møde den 15. august til 
efterretning: 2; 5; 6; 7; 8.  
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Pkt. 9 blev ligeledes taget til efterretning, idet Ældrerådet forventer at modtage årsrapporten om 
demensindsatsen 2017 i høring. 
 
Til punkterne 12 og 13 havde Ældrerådet allerede afgivet høringssvar, som dels blev resummeret i 
referatet, dels var vedlagt som bilag til referatet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5: 
 
Ældrerådet havde svaret på begge høringer inden svarfristen den 1. august. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5.1: 
 
BBC havde forud for mødet sendt en mail til Ældrerådets medlemmer med forslag til høringssvar 
således som aftalt på mødet den 19.6.2018. 
  
Spørgsmålet om, hvorvidt Ældrerådet kunne afgive et kvalificeret høringssvar i forbindelse med et 
udbud, endog et EU-udbud, blev igen bragt på bane med henvisning til, at det vurderes at ligge uden for 
Ældrerådets kompetence.   
  
Da Ældrerådet er blevet bedt om at afgive et høringssvar vedrørende genudbud af kateterhjælpemidler, 
var der, efter en fornyet drøftelse, størst tilslutning til, at oplægget fra BBC indeholdende bl.a. 
spørgsmål om formelle forhold  i det fortrolige høringsmateriale fremsendes som høringssvar fra 
Ældrerådet. 
     
Høringen er underlagt fortrolighed, hvorfor der ikke kan refereres yderligere fra drøftelserne i 
Ældrerådet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6: 
 
Spørgsmålet om den fremtidige plejeboligkapacitet i Lejre Kommune er et emne af stor betydning for 
alle ældre og kommende ældre i Lejre Kommune. Bl.a. derfor vil Ældrerådet gerne inddrages fra første 
færd. Dette har vi allerede nævnt for Centerchef Lene Miller på et møde den 8. august. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7: 
 
Efter en præsentationsrunde ved KK oplyste Alice Ordrup Nielsen (AON), at hun er leder af afdelingen 
Sundhed i Center for Velfærd og Omsorg (CVO). Hun er uddannet sygeplejerske, men har i mange år 
arbejdet med udvikling af det nære sundhedsvæsen, senest i Høje Tåstrup Kommune. 
 
På baggrund af skriftligt materiale, som AON omdelte til rådets medlemmer, gennemgik hun formålet 
med afdeling Sundhed. Der var særlig vægt på effektivisering, merværdi, at undgå snitfladetab, øget 
værdi, forebyggelse samt relevans for alle centrene, kort sagt mere sundhed for pengene. 
 
AON omdelte også et papir: ”2017 – Lejre Kommune – Sundhedsprofil på én side”, som omfatter alle 
borgere i kommunen på 16 år og derover. Den sammenligner resultater fra årene 2010, 2013 og 2017, 
f.eks. tilfredshed med livet, herunder udviklingen fra 2013 til 2017 i Region Sjælland og Lejre 
Kommune. 
 
KK takkede for orienteringen, som Ældrerådet helt sikkert ville kunne få nytte af i det fremtidige 
arbejde. 
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Ad dagsordenens pkt. 8: 
 
LB gennemgik den nyeste udvikling i forbindelse med arbejdet med at opbygge og implementere en ny 
hjemmeside. Til formålet blev hjemmesiden kaldt frem og gennemgået ved hjælp af projektor. Den er 
ikke helt færdig, så Ældrerådets medlemmer fik lejlighed til at komme med forslag til nyt eller ændret 
indhold. Der var enighed om, at man som minimum skal kunne se vore høringssvar og referater, og at vi 
godt kan linke til andre hjemmesider eller f.eks. reklamere for aktivitetsprogrammet for pensionister og 
efterlønsmodtager i kommunen. Der var også enighed om, at vi skal have professionel hjælp til at 
vedligeholde hjemmesiden. Dette kan vi aftale med One.Com. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9: 
 
Punktet blev udsat til næste møde, men det ville have drejet sig om en drøftelse af, hvad en klumme i 
Lejre Lokalavis om Ældrerådet nærmere skulle indeholde. BBC har aftalt med redaktør Palle Bruselius, 
at vi kan henvende os, når vi er klar. Han vil meget gerne have klummer fra os om vores arbejde, i 
hvilken forbindelse vi skal have taget et ”familiefoto” til avisen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 10: 
 
Orientering: 
 
Ad pkt. 10.1: Det er fortsat kun BBC, LB og KK, der har lyst til at deltage i dialogmødet med 
ældreministeren den 27. august i Slangerup. Det aftaltes, at BBC kører, i hvilken forbindelse afhentning 
af LB og KK aftales nærmere de tre imellem. 
 
Ad pkt. 10.2: PF orienterede om PIU-møde den 14. august. Det havde mest drejet sig om demens. Han 
oplyste på forespørgsel, at han kun får betalt laveste kilometertakst i forbindelse med møderne – 
herudover er det for egen regning. Men det indholdsmæssige er OK og på et ret højrt niveau. 
 
Ad pkt. 10.3: Ældrerådets medlemmer havde allerede modtaget referatet af mødet i Tværfaglige 
Seniorer den 28.6.2018 som følge af den interesse, vi havde udvist i forbindelse med KEL’s deltagelse i 
mødet. 
 
På det seneste møde den 17. august i Tværfaglige Seniorer havde et medlem fra Roskilde orienteret om 
hjemsendelse af en terminal borger fra hospitalet med flextrafik, som havde efterladt den døende borger 
på en bænk uden for det plejecenter, hvor borgeren boede. KEL foreslog, at Ældrerådet spurgte Lejre 
Kommunes borgerrådgiver, om en lignende situation kunne opstå i vores kommune. 
 
Det ville være et ret teoretisk spørgsmål, som samtidig havde udspillet sig i en anden kommune, hvorfor 
der var overvejende enighed om at stille det i forbindelse med et kommende dialogmøde med en af vore 
faste ”partnere”. 
 
Ad pkt. 10.4: Der var enighed om at udskyde dette til næste år, da vi har behov for lidt ”ro på 
bagsmækken”. 
 
Mht. deltagelse i workshoppen den 4. september på Østergaard vedr. den demensvenlige idrætsforening 
var der enighed om, at det var op til hver enkelt at beslutte, om vedkommende vil deltage. Der bliver 
ikke en samlet tilmelding af Ældrerådets medlemmer. 
 
Ad dagsordenens pkt. 11: 
 
Da KEL havde fået spørgsmålet behandlet under pkt. 10.3, var der ingen spørgsmål eller bemærkninger 
i øvrigt til dette punkt. 
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Ad dagsordenens pkt. 12: 
 
Dette punkt blev ikke drøftet på grund af tidsnød. 
 
Referent: BBC 


