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Den 14. november 2021. 

 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 9. november 2021 kl. 10.00 til 12.30.   

Lokale 4 på Rådhuset i Allerslev 

 

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif Blom (LB); Per Frandsen 
(PF); Per Nørgaard (PN) og Kirsten Kornval (KK). 

Afbud fra: Jeanette Dæhnfeldt (JD). 

Øvrige deltagere: 

Centerchef Mette Molin (pkt. 10). 

 

Dagsorden/referat: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
BBC gjorde opmærksom på, at tredje bullet under pkt. 7 kunne misforstås derhen, at det 
nyvalgte Ældreråd skulle konstituere sig umiddelbart efter offentliggørelse af valgresulta-
tet. En tilsvarende problemstilling var oppe at vende ved sidste valg i 2017, hvor det blev 
slået fast af kommunens jurister, at konstituering først kan ske efter starten på funktions-
perioden for det nyvalgte Ældreråd, dvs. efter den 1. januar 2022. Men af hensyn til 
booking af mødelokale kan det nyvalgte Ældreråd godt booke et mødelokale inden funkti-
onsperiodens start, bl.a. fordi det ikke kan ses som en officiel handling, men som en prak-
tisk foranstaltning. 
Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 12.10.2021. 
Referatet blev godkendt. 
 

3.  Ældrerådets budget 2021. 
KK og KEL har bedt om et møde med Administrationen for at få klarhed over forbrug og 
restbudget 2021 og tekniske fejl , bl.a. manglende udbetaling af diæter og f.eks. manglende 
betaling for service på Østergaard i forbindelse med første informationsmøde til Ældreråds-
valget 
 

4. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. 
LB oplyste, at referater for september og oktober endnu ikke er lagt ud på Ældrerådets 
hjemmeside på Lejre.dk. 
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5. Uddrag af dagsorden fra USSÆ’s møde den 3. november 2021: 
▪ Orientering om ventelister til plejeboliger og ældreboliger november 2021. 

Der er 26 på venteliste til plejebolig og 16 til ældrebolig. Med færdiggørelse 
af Ammershøjparken vil der pr. 1/12-2021 være yderligere 12 plejeboliger og 
pr. 1/2-2022 yderligere 12 plejeboliger til rådighed. 

▪ Status om udvikling af nære sundhedstilbud. Dette kan ses som et interesse-
område for det nye Ældreråd. 

▪ Status kompetenceudviklingsforløb værdighed i praksis. Ældrerådet hilser 
forløbet med tilfredshed. 

▪ Indkøbsordning 2022 - Levering af dagligvarer til hjemmeboende visiterede 
borgere. Det er oplyst, at den gældende ordning ikke kan forlænges, hvorfor 
Administrationen vil indhente tilbud fra 3 potentielle leverandører.  

▪ Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. 
▪ Uanmeldt kommunalt tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen 2021. 

 

Med de anførte bemærkninger tog Ældrerådet dagsordenen til efterretning. 
 

6. Høringer fra USSÆ oktober/november 2021: 
Udbud af kompressionsstrømper (fortroligt). Svarfrist: 19.11.2021.  
LB skriver udkast til høringssvar. 
Høring af Digitaliseringspolitikken i Lejre Kommune. Svarfrist: 25.11.2021.  
De tre deltagere i mødet med Administrationen om digitaliseringspolitikken: KK, PN og BBC 
skriver udkast til besvarelse. BBC skriver oplægget. Udkastet sendes herefter rundt til alle 
medlemmer af Ældrerådet til kommentering, forinden det afleveres til Administrationen. 
Lejre Kommune har udsendt Regulativ for husholdningsaffald i bred folkelig høring, hvorfor 
Ældrerådet også kan afgive et høringssvar. Det aftaltes, at BBC skriver udkast til Ældrerå-
dets høringssvar. Svarfristen var på mødetidspunktet ukendt. 
 

7. Ældrerådsvalg 2021: 
 Gennemgang af tids – og handleplan for valgudvalget, herunder 

• Optælling af stemmer fra Ældrerådsvalget den 23.11.2021. Vil foregå i Hval-
søhallen ved Valgudvalget 

• Pressemeddelelse om Valgresultatet. Vil blive udsendt i uge 48 eller 49. 

• Konstituerende møde i det nyvalgte Ældreråd. Vil finde sted efter start på 
det nye Ældreråds funktionsperiode den 1. januar 2022, jf. bemærkningerne 
under dagsordenens pkt. 1. 

 

8.  Ældrerådets mødekalender og udkast til årshjul 2022: 
Mødekalenderen for 2022 er fastlagt af hensyn til booking af mødelokale, hvilket i alle til-
fælde bliver på Rådhuset i Allerslev 
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9. Orienteringer: 
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd 15.10.2021. Det forlyder, at 
der havde været en god snak om Regionsældrerådenes status. 

• Referat fra deltagelse i konference på Nyborg Strand 25.10.2021. Det havde 
været en spændende og givende konference, hvorfra PN særligt kunne frem-
hæve et indlæg fra VIVE, hvor udsagnet om, at vi bliver flere ældre, blev ud-
bygget med udsagnet om, at flere får brug for pleje. PN nævnte også udsag-
net om, at boligpolitikken burde være del af kommuneplanen som i Esbjerg, 
hvor det er Socialudvalget, der laver/styrer boligpolitikken. 
 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• PF gav en kort orientering om arbejdet i PIU, idet der ikke foregik meget i 
Regionsældrerådet for tiden. Til gengæld sker der meget på PIU’s område, 
hvilket ville tage lang tid at orientere om, hvorfor PF har sendt alt skriftligt 
materiale herom. Dette er så omfattende, at det ikke vedlægges hermed. 
Men arbejdet i PIU er ifølge PF af stor værdi for kommunerne al den stund, 
at stadig mere af sundhedspolitikken og hvad deraf følger lægges ud til 
kommunerne. 

 
III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

• Borgerhenvendelse om stemmeseddel til Ældrerådsvalget. 
Administrationen har besvaret henvendelsen på en god og ordentlig måde til 
borgerens tilfredshed. Henvendelsen drejede sig om fortløbende nummere-
ring af stemmesedlerne, hvilket ifølge borgeren kunne føre til, at afgivne 
stemmer kunne identificeres. Denne mulighed er dog ifølge kommunens svar 
så lille, at den ikke har nogen relevans. 

 
10. Orientering ved Centerchef Mette Molin om nyt fra CVO – Status på Covid 19:  

Vaccinationer, personalesituationen i CVO, og evt.  
Ældrerådet er allerede blevet informeret skriftligt af kommunaldirektøren om Covid 19-
situationen i Lejre Kommune, herunder at alle plejehjemsbeboere har fået tredje stik. 
Mette Molin oplyste, at ansøgning om tilskud til selvstyrende teams i ældreplejen er sendt 
af sted, og kommunen forventer at få besked i december måned i år. 
Ældreminister Astrid Krag har bragt emnet om at drive hjemmepleje på en ny måde op. 
Man kan dog ikke umiddelbart kopiere den hollandske model, som bl.a. involverer mange 
sygeplejersker. 
Kommunens ansøgte midler  i denne sammenhæng lyder på ca. 7,8 mio. kr. 
KK spurgte til de nære sundhedstilbud. 
Mette Molin oplyste, at E-hospital ikke er med – hun ved ikke hvorfor. 
De praktiserende læger er heller ikke nævnt, men samarbejde eksisterer med alle tre grup-
per i den såkaldte ”Bermuda-trekant”. 
I 2022 er der planlagt et informationsmøde i Ældrerådet med konsulent om kompetenceud-
viklingsforløbet ” Værdighed i praksis ” . 
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11. Eventuelt. 

Under henvisning til en artikel i Dagbladet: ”Er bustrafik kun for nogle” foreslog KEL, at Æld-
rerådet arrangerer et møde med Movia og f.eks. Ældre Sagen og Handicaprådet om pro-
blemet, der givetvis må interessere rigtig mange. Efter en drøftelse var der enighed om, at 
det er en sag, der skal tages op i det nye Ældreråd, men at det er lidt for sent for det ”gam-
le” Ældreråd at tage sagen op henset til, at vi har valg lige om lidt med hvad det betyder af 
ekstra arbejde til alle, samt at vi derefter går ind i julemåneden. Men vi kan forberede, hvad 
der kan forberedes, så det er en sag, der kan tages op i begyndelsen af det nye Ældreråd, 
hvilket jo giver mening al den stund, at de fleste af det nuværende Ældreråd også vil være 
at finde i det nye Ældreråd. 
 

12. Punkter til næste møde den 14. december 2021. 
Der var ikke noget til dette punkt. 

 

Referent: BBC 


