
Ældrerådet i Lejre Kommune 
 

1 
 

 

 

     Den 10. september 2020. 

 

Referater af møder på Allerslev Rådhus,  

Rådssalen, den 8. september 2020  

 

I. Budget-/dialogmøde mellem USSÆ/Administrationen og Ældrerådet kl. 9.00 til 

10.30; 

II. Ordinært Ældrerådsmøde kl. 10.30 til 14.30. 

 

Ad I. Budget-/dialogmøde: 

Deltagere: USSÆ v/formand Mikael Ralf Larsen; Leif V. Nielsen samt Flemming Dam-

gaard Larsen. Administrationen v/centerchef Lene Miller; projektdirektør Elsebeth 

Kirk Muff samt Henrik Frølund Søtorp. Ældrerådet v/formand Kirsten Kornval; Bjarne 

Bang Christensen; Kurt E. Larsen; Per Frandsen; Leif Blom samt Per Nørgaard. 

Dagsorden: 

1. Velkommen v/ Mikael Ralf Larsen. 
2. Kort oplæg v/Kirsten Kornval. 
3. Oplæg af Administrationen v/centerchef Lene Miller og Henrik Frølund Søtorp. 
4. Drøftelse.  
5. Eventuelt. 

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Mikael Ralf Larsen bød velkommen og fremhævede det gode og konstruktive samarbejde med 
Ældrerådet som en motiverende faktor for fortsat at inddrage Ældrerådet i alle forhold, der har 
betydning for de ældre medborgere i Lejre Kommune. Han nævnte, at mørke skyer tårner sig op 
over Lejre pga. økonomisituationen, hvor jo udligningen har medført en ikke forudset udgift i mil-
lionstørrelsen, hvortil kommer en uventet drejning i den demografiske udvikling i form af flere 
børn og flere ældre end antaget. Derfor har man skiftet til et nyt konsulentfirma mhp. at få en me-
re retvisende demografiudvikling, som mere præcist muliggør kommunens økonomiske planlæg-
ning fremover.  
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KK takkede på Ældrerådets vegne for indbydelsen og for de positive bemærkninger. Vi står på en 
brændende platform med mørke skyer i horisonten. Derfor er det vigtigt med fælles løsninger, 
samskabelse og tillid frem for kontrol. Ikke mindst på grund af  Corona, som vi er ramt af i Dan-
mark og hele verden. Men også optagelserne om de omsorgssvigtede plejehjemsbeboere har væ-
ret sommerens helt store samtaleemne, og den efterfølgende debat viser, at menneskelige relati-
oner og omsorg for vores ældre borgere er et både nødvendigt og vigtigt fokusområde,  ikke bare 
for de svageste ældre, men for alle ældre i Lejre Kommune.  
 

Vi har i vores høringssvar til budget 2021 – 23 skrevet, at Lejre Kommunes værdighedspolitik er 

den overordnede ramme for alle tiltag på ældreområdet. 

Værdighedspolitikken kan også anvendes som en pegepind for, at der afsættes de nødvendige 
midler til, at Lejre Kommune kan leve op til alle områder i Værdighedspolitikken, hvilket afspejles i 
de områder, som vi har foreslået at bruge budgetmidlerne på i de kommende budgetår.  
 
I Ældrerådet har vi taget de foreslåede organisationsjusteringer  i CVO til efterretning. Det er vores 
opfattelse, at de vedtagne justeringer, udover ikke at forringe det nuværende serviceniveau , bl.a. 
kan bidrage til en mere synlig ledelse i form af nærledelse, der sætter mål og retning for den fagli-
ge kvalitet, et godt arbejdsmiljø og en kultur præget af trivsel for beboere og brugere i Lejre Kom-
munes tre store lokalområder. 
 
Endvidere nævnte KK som fokusområder at opkvalificere medarbejderne for derigennem blandt 
andet at fremme fastholdelse og rekruttering, at øge inddragelse af borgere, pårørende og med-
arbejdere både på plejecentrene og i øvrigt samt at øge fokus på forebyggelse og sundhedsfrem-
me i de tre lokalområder. 
 
God ældrepleje handler ikke alene om, at opgaverne løses, men i høj grad om, hvordan det gøres. 
Og det er ikke mindst menneskelige relationer og omsorgen, der har betydning for borgernes 
tryghed og livskvalitet. 
 
Derfor skal der også afsættes midler til kompetenceudvikling og efteruddannelse af alle faggrup-
per på plejecentrene og i hjemmeplejen, blandt andet i forbindelse med den fortsatte opgaveglid-
ning mellem Regioner og Kommuner til det nære sundhedsvæsen, samt til implementering af ju-
sterede eller nye kvalitetsstandarder.  
 
Det er også vigtigt med årlige arbejdspladsvurderinger på plejecentrene og i hjemmeplejen efter 
dialogmetoden, f.eks. udarbejdelse af handleplaner for arbejdsgange, samarbejdsformer, kollegial 
supervision, og med fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Der bør også afsættes midler til kvalitetssikringssygeplejersker for at muliggøre arbejdet med 
blandt andet nytænkning af arbejdsgange og samarbejdsformer, så ikke mindst den faglige udvik-
ling kan omsættes i praksis, alt til gavn for borgerne på plejecentrene og i hjemmeplejen. 
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Endelig nævnte KK vigtigheden af, at der afsættes midler til områder såsom oprustning af uddan-
nelsesansvarlige på plejecentrene og i hjemmeplejen; demenskoordinatorer på de tre plejecentre, 
herunder lokalområdernes demente borgere og pårørende; faguddannet personale på ernærings-
området på plejecentrene; justering af fremmødeplaner på plejecentrene og i hjemmeplejen med 
afsæt i plejetyngden og med specielt fokus på øgede midler til aften-, nat- og weekendbemanding; 
nye velfærdsteknologiske hjælpemidler; ældre borgere i bo-enheder for psykisk handicappede og 
udviklingshæmmede med behov for sundhedsfaglige ydelser, pleje og omsorg; opnormering af 
fremskudt visitation i forbindelse med endnu tidligere udskrivelser fra hospitaler af ældre, sårbare 
borgere; øget hverdagsrehabilitering som opfølgning på den demografiske udvikling af +80 årige, 
samt aktiviteter for plejehjemsbeboere efter bortfald af klippekortordningen.  
 
Henrik Frølund Søtorp gav en visualiseret indgang til forståelse af budget 2021-2024 ved hjælp af 
vedhæftede oversigt. Han nævnte 3 nedslagspunkter, hvortil kommer hele befolkningsudviklingen.  
 
Han nævnte, at budget 2021 tager udgangspunkt i det faktiske forbrug i 2019, og at oplægget til 

budget 2021 er på i alt 1,7 mia. kr. 

 

Budgettet justeres bl.a. på basis af prognoser for befolkningsudviklingen og landspolitiske beslut-

ninger. 

 

Lejre Kommunes medfinansiering til Regionerne er på 115 mio. kr. årligt. Dette bliver dog delvist 

udlignet gennem statens tilskud til kommunerne. Der var ikke noget svar på, hvordan overdragel-

sen af flere opgaver til kommunerne påvirker dette beløb. 

 

Udgiftsbehovet på ældreområdet vurderes årligt ud fra seneste års udgifter og tager på denne 

måde hensyn til aldersudviklingen og kompensation for ” sund aldring”.. 

 

Årlig befolkningstilvækst i Lejre Kommune er på ca. 1 %. Der ses en stor stigning i antallet af +80 

årige. 

 

Budgettet for Velfærd og Omsorg stiger svagt over de kommende år: I 2020 258 mio. kr. I 2024 

373 mio. kr. 

 

Der er besluttet et anlægsbudget på 750 mio. kr. over 10 år, hvilket svarer til et gennemsnit på 75 

mio. kr. om året. 

 

Henrik Frølund Søtorp sluttede af med at nævne, at plejecenterbyggerierne er brugerfinansierede 

via huslejen og er derfor ikke en del af kommunens anlægsbudget. 

Lene Miller oplyste, at serviceniveauet på ældreområdet bliver reguleret via kvalitetsstandarder-
ne. 

Mikael Ralf Larsen oplyste, at kommunen har indført en ”whistleblowerordning” som et af de 
greb, man vil bruge, bl.a. for at undgå sager som dem, der har udspundet sig i Randers og Århus. 
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Han sluttede af med at nævne, at USSÆ og Ældrerådet mødes igen i uge 43 til dialogmøde. 

Ad II. Ordinært Ældrerådsmøde kl. 10.30-14.30: 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif Blom (LB), Per 

Frandsen (PF); Per Nørgaard (PN) og Kirsten Kornval (KK). 

Afbud:  Jeanette Dæhnfeldt (JD). 

Gæster : Centerchef Peter Due Østerbye og formand for Teknik & Miljø Udvalget 

Ivan Mott kl. 10.45-11.30.  

Dagsorden: 

1. Dialogmøde med drøftelse af samarbejde med Teknik & Miljø Udvalget ved formand Ivan 

Mott og centerchef Peter Due Østerbye, herunder drøfte og aftale hvilke sager, Ældrerådet 

fremover skal inddrages i som høringspart. Aktuelt høring i sagen om trafikbestilling fra 

Teknik & Miljø Udvalgets møde den 10.8.2020. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 11.8.2020. 

4. Gennemgang af Ældrerådets budget v/KEL.  

5. Ældrerådets hjemmeside v/LB.  

6. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 9. september 2020.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

2) Orientering september. 
3) Madservice. 
4) Temadrøftelse med opsamling på udviklingssporet for sundheds- og ældreområdet. 
5) Pulje: Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til borgere med demens og deres 
pårørende. 
6) Henvendelse om udskydelse af § 18 midler (socialt frivilligt arbejde) grundet Covid 19. 
7) Digital understøttelse af fællesskaber - ansøgning til Velux Fonden.  
8) Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2020. 

 

7. Høringer i september 2020: 

• Høring vedr. tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst om de sociale tilbud for borgere med 
udviklingshæmning: "Bofællesskaberne". Høringsfrist: 24.9.2020. 

 

8. Forslag til invitation/dagsorden til møde med Ældrerådets samarbejdspartnere 5.11.2020 

på Østergaard. 

 

9.  Forslag til revideret dagsorden for dialogmødet med USSÆ og Administrationen i oktober 

2020. 

 

10. Orienteringer: 
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a. Nyt fra Danske Ældreråd: 

Nyhedsbrev: ” Omsorgen skal tilbage i fokus ”. 

Repræsentantskabsmøde og ældrekonference den 24.11.2020 i Vings-

ted Centret. 

b. Nyt fra Regionsældrerådet: 

Orientering v/PF. 

c. Orientering/aftaler i øvrigt: 

i. Kort orientering om møde den 25.8.2020 vedr. WEB tilgængelighed på  

hjemmesiden Lejre.dk (BBC, JD og KK). 

11. Eventuelt 

 

12. Punkter til næste møde den 13. oktober 2020. 

------------------------   

Ad dagsordenens pkt. 1: 

KK bød velkommen til Ivan Mott, formand for Udvalget for Teknik & Miljø, og til Peter Due Øster-

bye, Centerchef for Center for Teknik & Miljø. Formålet med mødet er først og fremmest at gøre 

opmærksom på Ældrerådets ønske om mere og bedre samarbejde med udvalget og administratio-

nen på dette område, hvor Ældrerådet finder det vigtigt at forpligte hinanden gensidigt til at høre 

og blive hørt. 

Peter Due Østerbye svarede, at han var meget nysgerrig efter at høre, hvordan og om hvad, Æld-

rerådet vil høres. Ivan Mott supplerede med at spørge om, hvad det er for områder inden for ud-

valgets område, Ældrerådet gerne vil høres om. 

KK svarede, at det drejer sig om alle områder, hvor ældre borgere er påvirkede af fysiske omstæn-

digheder og har behov for, at der f.eks. tænkes i tilgængelighed. Som eksempel nævntes Mobili-

tetsplan 2020. Endvidere nævnte KK følgende 4 områder: 

1) Hvordan sikres ældre og handicappedes mobilitet ved bl.a. indskrænkning af telebussen og bus-

ruternes korrespondance med tog? 

2) Har kommunen en politik for tilgængelighed, hvorved immobile borgere hjælpes bedst muligt i 

det offentlige rum? 

3) Har kommunen en ordning, hvorved man hjælper ældre og svækkede borgere i eget hus med at 

køre skraldespande ud til vejen? 

4) Har kommunen en ordning, hvorved ældre og svækkede borgere i eget hus kan få hjælp til sne-

rydning? 

Hertil kommer emner som trafikbestilling 2021; afvikling af telebussen (linje 875) samt plustur. 
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PN ville gerne vide, hvem der egentlig har ansvaret for, at Ældrerådet bliver hørt? Han nævnte i 

den forbindelse Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor det i § 30, stk. 

3, til sidst siges, at ”Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang Ældrerå-

det skal høres, skal Kommunalbestyrelsen høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de æl-

dre”.  

Peter Due Østerbye svarede til spørgsmålene om skraldespandafhentning og snerydning, at disse 

emner falder under USSÆ’s område, og at man nok vil skulle visiteres hertil. Videre oplyste han, at 

Center for Teknik & Miljø har en fast årlig cyklus, hvor man drøfter den konkrete trafiksituation 

med MOVIA. Det blev aftalt at  gøre det  til en fast rutine også at høre Ældrerådet. 

Ivan Mott supplerede med, at han har fået mange henvendelser om trafiksituationen fra ældre og 

handicappede. Han vil derfor gerne have Ældrerådet med på ældreområdet, så det vil han sørge 

for bliver fast rutine. 

Spørgsmålet om tilgængelighed til kommunens bygninger blev berørt, men herom blev det oplyst, 

at emnet falder uden for Center for Teknik og Miljøs område.  

KK takkede Ivan Mott og Peter Due Østerbye for fremmødet og så frem til et godt samarbejde om 

de emner inden for Teknik & Miljøs område, som især har betydning for Lejre Kommunes ældre 

borgere.. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

KEL oplyste, at han først havde fået budgettet i går fra Administrationen, hvorfor han ikke havde 

nogen bemærkninger. KK foreslog, at forbruget  gennemgås på Ældrerådets næste møde. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

LB ønskede at lægge høringssvaret om WEB tilgængelighed på Lejre.dk ind på hjemmesiden, hvil-

ket der var enighed om. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

2) Orienteringspunktet oplyste bl.a., at der var 22 på venteliste til plejeboliger og 6 til ældreboli-

ger. 

Punkterne 3 til 8) toges til efterretning. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

KK tilbød at lave høringssvar om de sociale tilbud. 
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Det aftaltes, at alle ser på materialet om budget 2021-2024 og sender eventuelle bemærkninger til 

PN, som sammenskriver bemærkningerne til et udkast til høringssvar, som efterfølgende sendes til 

KK til godkendelse og underskrift. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

KK oplyste, at hun på baggrund af Corona situationen har besluttet at udsætte mødet med Ældre-

rådets samarbejdspartnere den 5. november 2020 til foråret, bl.a.  efter drøftelse med Solveig 

Hitz. KK skriver til deltagerne og opfordrer til at kontakte Ældrerådet på mail, såfremt der er for-

slag til emner, der ønskes taget op inden mødet eller på mødet. Dato fremsendes snarest. 

Det aftaltes, at BBC, JD og LB som Ældrerådets observatører i Beboer- og Pårørenderådene spør-

ger, om der er interesse blandt disse råds medlemmer for at deltage i et sådant kommende møde 

med  Ældrerådets samarbejdspartnere, som jo også er Beboer- og Pårørenderådene. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

Den reviderede dagsorden for dialogmødet med USSÆ blev godkendt med en tilføjelse om mulig-

heden for at blive visiteret til snerydning og skraldespandafhentning for ældre gangbesværede 

borgere. Endvidere vil det være rettidig omhu at starte en drøftelse af valgform til det kommende 

Ældrerådsvalg (brevvalg eller fremmødevalg). 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

a. KK oplyste, at nyhedsbrevet fra Danske Ældreråd havde givet hende inspiration til 

hendes indledning til mødet med USSÆ om mere fokus på omsorgen for ældre bor-

gere. 

b. PF gav følgende orientering om arbejdet i Regionsældrerådet og PIU: 

Der er møde i Regionsældrerådet (RÆR) tirsdag den 15.september 2020 på 

Præhospitalt Center i Næstved. 

Vedrørende dagsordenens pkt. 3. – Forretningsudvalgets forslag til vedtægtsæn-

dring: 

Her udbad PF sig en tilkendegivelse fra Ældrerådets medlemmer om holdningen til, 

at RÆR’s forretningsudvalgs forslag om vedtægtsændring i RÆR vedtages, så ved-

tægternes § 4 i fremtiden kommer til at lyde: 

”De kommunale Ældre-/Seniorråd i Region Sjælland udpeger hver 2 medlemmer og 

1 stedfortræder.  

Kun de kommunale repræsentanter kan deltage i alle regionsældrerådets ordinære 

møder.  

I tilfælde af forfald kan et medlem sende stedfortræderen. 

Ved temamøder, konferencer etc. kan deltagerkredsen udvides.” 
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ÆR gav PF bemyndigelse til på RÆR mødet at stemme for 2 repræsentanter fra 

hvert Ældre-/Seniorråd i regionen. 

Fra mødet i Patientinddragelsesudvalget (PIU) 21.08.2020 nævnte han bl.a., at Sty-

regruppen for Sundhedssamarbejde (SAM) havde drøftet et fremsat forslag fra PIU 

til at styrke den organisatoriske patientinddragelse i regi af Sundhedsaftalen 2019-

2023.  

Fra SAM var der opbakning til at invitere repræsentanter fra de organisationer, som 

PIU repræsenterer, til deltagelse i temagruppernes kommende arbejde. 

Men det vil være temagruppernes formandskaber, der skal vurdere, hvornår det er 

hensigtsmæssigt at invitere organisationerne til ad hoc deltagelse i en temagruppe. 

Han orienterede også om en forespørgsel til fra Strategisk Følgegruppe i Styrelsen 

for Patientsikkerhed om PIU’s holdning til Inddragelse af patienter og pårørende i 

tilsynet og dertilhørende spørgsmål, idet patienter og pårørende på nuværende 

tidspunkt ikke er inddraget i tilsynet. 

Som svar på forespørgslen vurderer PIU, at spørgsmålene er meget relevante, men 

meget svære at besvare uden betydelig mere baggrundsviden.  

Derfor har PIU forespurgt om muligheden for at blive inddraget i den videre be-

handling i arbejdet med at inddrage patienter og pårørende i tilsynet. 

Endvidere gav han status over arbejdet med Region Sjællands frivillighedspolitik, 

der sendes i høring i perioden 15. november 2020 – 15. januar 2021. 

c. KK oplyste, at det havde været et godt og konstruktivt møde med Administrationen 

om WEB tilgængelighed på kommunens hjemmeside, hvor jo Ældrerådet fremover 

vil have en stærk interesse, eftersom vores hjemmeside skal integreres i kommu-

nens hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at vi får mulighed for at udtale os om, hvad 

vi gerne vil have skal være umiddelbart tilgængeligt for borgere, der søger oplys-

ninger om Ældrerådet. 

 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

Der var enighed om, at Ældrerådet snarest muligt skal lave en aftale med Anders Poulsen om, 

hvordan og hvornår Ældrerådets hjemmeside skal integreres i kommunens hjemmeside. 

 

Endvidere var der enighed om, at KK efterlyser den revidere Værdighedspolitik hos Alice Ordrup 

og rundsender den til alle i Ældrerådet. 

 

Endelig blev det besluttet, at Ældrerådet skal skrive et brev til Danske Ældreråd om følgende pro-

blem, som Danske Ældreråd må anses for at være bedst til at rette henvendelse om til Sundheds-

styrelsen: 
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Når en kommune får et tilbud om et tilskud til aktiviteter, er det ofte med krav om at etablere et 

eller flere projekter på ganske kort tid. Da dette ofte ikke er muligt, må kommunerne i mange til-

fælde sige nej tak til tilskuddene, hvilket må siges at være ganske uhensigtsmæssigt. 

 

Det aftaltes på den baggrund, at PF sender materiale om det aktuelle tilskud, som Lejre Kommune 

har sagt nej tak til, til BBC, som udfærdiger et brev til Danske Ældreråd med en opfordring til at 

adressere problemet i et brev til Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen. 

 

Brevudkastet forelægges Ældrerådet på næste møde. 

 

Ældrerådet drøftede muligheden for, at Ældrerådets observatører i Beboer- og Pårørenderådene 

kunne deltage som observatører i forbindelse med de kommunale tilsyn på plejecentrene.. 

 

Drøftelsen mundede dog ud i, at det ville være både uhensigtsmæssigt og i strid med habilitetsreg-

lerne i Forvaltningsloven, hvis medlemmer af Ældrerådet både deltog i tilsynene og derefter skrev 

høringssvar om samme tilsyn. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

Der var intet til dette punkt. 

 

Referent: BBC 


