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     Den 15. november 2020. 

 
Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  
tirsdag den 10. november 2020 kl. 9.00 til 13.00  

på Allerslev Rådhus, lokale 4. 
 
Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Jeanette Dæhnfeldt (JD); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif 

Blom (LB); Per Frandsen (PF); Per Nørgaard (PN) og Kirsten Kornval (KK). 
Øvrige deltagere: 
Kommunikationskonsulent Anders Poulsen deltager under pkt. 4 kl. 9.30 – 9.45. 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møder den 13.10.2020. 
3. Gennemgang og drøftelse af aktuelt forbrug/status på Ældrerådets budget v/KEL.  
4. Ældrerådets hjemmeside (hvordan er status for inklusion m.m. i Lejre.dk?).  
5. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 4. november 2020.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 
2) Orientering – november 2020. 
3) Evaluering af Brain+. 
4) Reaktivt sundhedsfagligt tilsyn Ammershøjparken Ældrecenter. 
5) Redegørelse om magtanvendelse 2019 - voksen og ældreområdet. 
6) Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde, jf. Servicelovens § 18 - 1. ansøgningsrun-
de 2021. 
7) Digital understøttelse af fællesskaber - ansøgning til Velux fonden. 
9) Forventet regnskab 2020-3. 

 
6. Høringer i november 2020: 

Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet 2019 (Høringsfrist 10.11.2020): 
Forslag til høringssvar drøftes og godkendes på mødet. Forslaget er vedlagt.  
 

7.  Opfølgning på Ældrerådets høringssvar: 
 Oversigt over gennemgåede høringssvar fra 2019 og 2020 vedlagt.  
 Drøfte og aftale, hvordan vi griber opfølgningen an? Og hvem gør hvad? 

 
8. Evaluering af dialogmøde med USSÆ og administrationen den 20. oktober 2020: 

Gennemgang af referat fra mødet. Tilbagemelding fra Lene Miller/Teknik & Miljøforvalt-
ningen om regulativ/praksis vedrørende afhentning af skraldespande (BBC). 
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9. Borgerhenvendelser:  
a. om sagsbehandlingstider vedrørende hjælpemidler. 
b. om brændeovnsrøg, Corona og ældre. 

 
10. Orienteringer:  

 
a. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Opfølgning på Ældretopmøde med etablering af Idébank. Findes på Sund-
heds- og Ældreministeriets hjemmeside.  
(Bilag med forslag til indsatser fra deltagere på Ældretopmødet). 
 

b. Nyt fra Regionsældrerådet: 
 Orientering v/PF. 

 
c. Orientering/aftaler i øvrigt: 

i. Orientering fra møde med Ældre Sagens koordinationsudvalg den 5.11.2020. 
 

11. Eventuelt. 
 

12. Punkter til næste møde den 8. december 2020. 
-------------------   
 
KK orienterede indledningsvis om, at Centerchef Lene Miller var blevet forhindret i at deltage i 
mødet som oprindelig aftalt grundet stor travlhed. Men hun havde telefonisk oplyst, at organisa-
tionsændringerne i CVO var faldet på plads. 
Om kriseberedskabet havde Lene Miller oplyst, at der i Lejre Kommune pt kun var 1 smittet på 
plejecentrene, nemlig en medarbejder på Bøgebakken Plejecenter. 
 
Ad dagsordenens pkt. 1: 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2: 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3: 
KEL og KK oplyste, at der vil være et mindre overskud i år grundet de aflyste arrangementer i regi 
af Danske Ældreråd. Det vil være oplagt at overføre noget af dette til næste år, hvor vi får ekstra 
udgifter til valget sidst på året. 
Endvidere blev det aftalt, at hvert medlem af Ældrerådet skal have et eksternt harddisk drev, så 
man har alt omkring sit engagement i Ældrerådet samlet et sted. BBC står for indkøb af drevene, 
som bliver i form af SSD drev på min. 250 GB og i prisklassen 4-600 kr. stykket. 
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Ad dagsordenens pkt. 4: 
LB oplyste, at det allerede er anført på Ældrerådets hjemmeside, at den er flyttet til Lejre.dk, og 
der er indsat et link, så man let kan komme dertil. 
Anders Poulsen (AP) lovede at undersøge, om Ældrerådets medlemmer hver kan få en mailadresse 
som på Ældrerådets hjemmeside med henblik på at undgå at få henvendelser direkte i egen post-
kasse. Et sådant ”filter” vil lettere kunne opfange ”spam” mails end det, der er indbygget i med-
lemmernes egne PC’er. Det kunne AP ikke umiddelbart svare på, men han ville undersøge sagen 
og vende tilbage hurtigst muligt. 
Endvidere skal vi i Ældrerådet aftale, hvem der skal modtage mails for videreforsendelse til de øv-
rige medlemmer. 
AP oplyste, at han har aftalt med Janie Bitsch, at hun skal overføre referater m.m. fra Ældrerådets 
hjemmeside til Lejre.dk. Det næste bliver høringssvarene som selvstændige dokumenter. 
AP vil deltage på Ældrerådets næste møde med en præsentation af, hvordan han mener, at de 
udestående problemer med overførsler, synlighed, præsentation m.m. kan løses. Han regner med 
at skulle bruge ½ time til det. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5: 
2) Der er 24 borgere på venteliste til plejeboliger og 2 til ældreboliger. 
3) Brain+ er lukket pga. for få interesserede borgere. 
4) Der er blevet rettet op på påbuddene og derfor sket en væsentlig fremgang i ældreplejen på 
Ammershøjparken Plejecenter. Reaktivt tilsyn på Ammershøjparken sendt i høring i Ældrerådet. 
5) Redegørelsen om magtanvendelse er nu sendt i høring til Ældrerådet. 
6 + 7) Taget til efterretning. 
9) Ifølge Centerchef Lene Miller kommer kommunen ud af 2020 med et lille overskud. På CVO’s 
område overholdes budgettet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6: 
Udkastet til høringssvar blev godkendt med en lille ændring i sidste afsnit – i stedet for ordene: ”så 
betids” skrives: ”i så god tid”, da det bedre harmonerer med nutidig sprogbrug. 
Der er siden dagsordenen blev udsendt modtaget to nye høringer, begge med svarfrist 19. 
november: 1 om magtanvendelse, og 1 om reaktivt tilsyn på Ammershøjparken Plejecenter. 
Det aftaltes, at BBC besvarer høringen om magtanvendelse og KK høringen om tilsynet på Am-
mershøjparken. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7: 
Det aftaltes kun at følge op på høringssvarene for 2020, men først efter nytår, så vi får alle med. 
Endvidere aftaltes det at ændre i oversigten, så den adresserer modtagerne, f.eks. ved at angive 
sagsnumre og Ældrerådets bemærkninger. BBC redigerer oversigten overensstemmende. 
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Ad dagsordenens pkt. 8: 
Der var enighed om, at dialogmødet med USSÆ den 20. oktober havde været godt og nyttigt, og at 
det var et rigtig fint referat, der var blevet skrevet af mødet. 
Specielt om problematikken omkring ældre og svækkede borgere og håndtering af skraldespande 
aftaltes det, at BBC går videre med dette i dialog med administrationen, som på foranledning af 
Lene Miller havde kontaktet KK. Formålet er at finde ud af, om der kan etableres en politik eller 
kvalitetsstandard om hjælp til ældre og svækkede borgere, der ikke selv kan køre deres skraldes-
pande, som bliver stadig større og tungere i takt med de øgede sorteringskrav, ud til vejen, hvor 
skraldebilen umiddelbart kan tage dem. 
Dilemmaet er, at der tages nødvendige  hensyn til det fysiske miljø og arbejdsmiljøet samtidig 
med, at det bliver stadig vanskeligere for ældre og svækkede borgere at følge med udviklingen/ 
kravene, hvilket dårligt harmonerer med ønsket om at kunne blive længst muligt i eget hjem. 
I samme boldgade ligger f.eks. snerydning og afhentning af post, når postkassen af hensyn til ”po-
stmand Per” skal stå ved vejen, mens den ældre eller svækkede borger bor langt derfra. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9: 

a. Det aftaltes, at ældrerådet fremover vil inddrage ”Netværk for Amputerede” som 
endnu en samarbejdspartner. KK vil kvittere for , Inger Langers henvendelse til Æl-
drerådet om sagsbehandlingstiderne, ved  fx ansøgning om ny benprotese.  

b. Der var enighed om, at Ældrerådet ikke kan agere på henvendelsen fra Rolf Czesk-
leba-Dupont, men vi ved, at der er et lovforslag på vej (L54 Forslag til lov om æn-
dring af lov om miljøbeskyttelse – Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fy-
ringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom). BBC besvarer henven-
delsen med dette. 

 
Ad dagsordenens pkt. 10: 

a. Som et resultat af Ældre Topmødet i Sundheds- og Ældreministeriets regi blev der etableret 
en Idébank. KK oplyste, at alle kan komme med bidrag og ideer til Idébanken, enten indivi-
duelt eller via KK, som sammendrager forslag og indsender dem til Idébanken. Der var 
enighed om at bakke op om de forslag, som Køge Seniorråd og Roskilde Ældreråd har frem-
sendt til dagsordenen i Danske Ældreråds bestyrelse 12.11.2020 . 

b. PF oplyste, at seneste møde i Regionsældrerådet var blevet aflyst. Til gengæld ville mødet i 
PIU nu på fredag den 13. november blive afholdt. 

c. KK, PF og BBC havde deltaget i mødet med Ældre Sagens Koordinationsudvalg, som til lej-
ligheden bestod af de tre lokalformænd (Ingelise Hansen, Hvalsø; Lis Jørgensen, Lejre, og 
Jytte Mosebo Hansen, Bramsnæs + dennes næstformand). Det havde været et godt og liv-
ligt møde med gode drøftelser omkring de opgaver, vi er sat i verden for at løse, og der var 
enighed om fortsat at holde kontakten gennem sådanne møder.  
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Lis Jørgensen opfordrede Ældrerådets observatører i de tre Beboer- og Pårørenderåd (JD; 
LB og BBC) til at spørge ind til, om det er muligt, at centrenes ledelser kan orientere Ældre 
Sagens besøgsvenner om besøgsregler m.m., som er særligt relevante i den nuværende si-
tuation med Corona. 
Der blev ikke aftalt nogen ny mødedato grundet Corona-situationen. KK vil sende referatet, 
som skrives af Ældre Sagen, til alle medlemmer af Ældrerådet. 

 
Ad dagsordenens pkt. 11: 
LB opfordrede alle til at melde ud, om man vil stille op som kandidat til valget til Ældrerådet til 
november 2021. Han var selv lidt i tvivl grundet nye opgaver som domsmand. 
 
Ad dagsordenens pkt. 12: 
Der var intet til dette punkt. 
 
Referent: BBC


