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     Den 14. december 2021. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 14. december 2021 kl. 10.00 til 14.00.   

Lokale 4 på Rådhuset i Allerslev 

 

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

Afbud fra:  Jeanette Dæhnfeldt (JD); Leif Blom (LB); Centerchef Mette Molin. 

Øvrige deltagere:  Ingen. 

 

Dagsorden/referat: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
KEL og PN havde emner, som de gerne ville drøfte under pkt. 11. Eventuelt. Med disse be-
mærkninger blev dagsordenen godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 9.11.2021. 
Referatet blev godkendt. 
 

3.  Ældrerådets budget 2021. 
Ældrerådet har af embedsværket fået oplyst, at vi ikke kan overføre ubrugte midler til næ-
ste år. Udgifter til arrangementerne i forbindelse med Ældrerådsvalget bortset fra valgmø-
det på Hvalsø skole skal dækkes af indeværende års midler. 
 

4. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. 
Ældrerådet er endnu ikke blevet orienteret om, hvem der afløser vores hidtidige sekretær. 
Men vedkommende skal som det første ajourføre hjemmesiden på Lejre.dk. 
 

5. Uddrag af dagsorden fra USSÆ’s møde den 1. december 2021.  
 Orientering om ventelister til plejeboliger og ældreboliger december 2021: 

29 til plejeboliger og 18 til ældreboliger. 
 Styrkelse af ældreplejen med 7,2 mio. kr.: 

Ældrerådet har lavet høringssvar. Vi har fået oplyst, at der nu er 2 demens-
koordinatorer, og en 3. ventes ansat. 

 Ansøgning til puljen – faste teams i ældreplejen: 
Kommunen har ansøgt om 7-8 mio. kr. 

 Afrapportering oplevelsespulje ældre og borgere med handicap: 
Fødselsdagsfesten på Hvalsø Plejecenter er et godt eksempel på anvendelse 
af midler fra oplevelsespuljen. 
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 Forventet regnskab 2021 – 3: 
Taget til efterretning. 

 
6. Høringer fra USSÆ november/december 2021. 

Ingen høringer. 
 

7. Ældrerådsvalget 2021. 
Evaluering med fokus på tidsplan, valgmateriale, annoncering, informationsmøder og væl-
germøde.  
Beslutning: Emnet udsættes til drøftelse på det nye Ældreråds første møde. 

 

8. Ældrerådets fremtidige sekretariatsbistand fra CVO og udkast til årshjul 2022. 
Emnet udsættes til drøftelse på det nye Ældreråds første møde. 

 

9. Orienteringer: 
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Spørgeskemaundersøgelse om Ældrerådsvalg 2021 - 
(Bilag fra Danske Ældreråd om stemme % i 69 kommuner): 
Emnet tages op til drøftelse af det nye Ældreråd.  
 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

 Orientering ved PF: 
PF oplyste, at der ikke var noget nyt fra Regionsældrerådet, og at PIU mødes 
nu på fredag, den 17. december. 

 
III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

 Tidsplan for udarbejdelse af årsberetning 2021: 
Emnet tages op på evalueringsmøde den 16. december. 

 
10. Orientering ved Centerchef Mette Molin om nyt fra CVO, Status på Covid 

19/vaccinationer, personalesituationen i CVO og eventuelt: 
Mette Molin havde meldt afbud. KK var bl.a. blevet orienteret om, at ikke vaccinerede 
medarbejdere skulle bruge hjemme test. 
 

11. Eventuelt. 
KEL foreslog, at Ældrerådet stiller forslag om indbygning af hjælpemidler i f.eks. busser og 
tog, som kan løfte ældre og handicappede op. Kan eventuelt gøres i samarbejde med de 
ældre organisationer, som vi i forvejen samarbejder med. 
PN oplyste, at han havde deltaget i et møde med et privat byggefirma, som ville bygge æl-
dreboliger i bofællesskaber i Lejre by. Han kunne dog oplyse, at med den nye kommunalbe-
styrelse er der lagt en dæmper på nybyggeri i Lejre by. 
 

12. Punkter til næste møde den 11.01.2022: 
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PN stillede en række forslag om punkter, som det nye Ældreråd kunne tage op på sit første 
møde, f.eks. at Ældrerådet skal være mere proaktivt; at Ældrerådet skal forestå flere arran-
gementer for ældre; at vi skal evaluere Ældrerådsvalget; drøfte budget 2022; følge op på 
høringssvar på Lejre.dk; hvordan gør vi Ældrerådet mere synligt uden at kompromittere vo-
res status som et lovbaseret råd (Ældrerådet er et offentligt forvaltningsorgan uden myn-
dighed, men omfattet af Offentlighedslovens regler om åbenhed og aktindsigt og Forvalt-
ningslovens regler om habilitet og god sagsbehandlingsskik). 

 

Referent: BBC 

 

 


