Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Kommunalbestyrelsen

18. maj, 2014

Referat af møde i Ældrerådet
Tirsdag den 13. Maj 2014 kl. 09.30

Deltagere: Keld Mortensen, Bjarne Hørlykke, Mogens Petersen, Bent W. Sørensen, Per
Lerche Brasch, Arnold Backmann, Kirsten Kornval

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt .

2.

Godkendelse af referat fra mødet 08.april 2014
Referatet blev godkendt.

3.

Høringsmateriale / Høringssvar
Efter dagsorden er udsendt er der modtaget følgende til høring i ældrerådet:
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Revideret demenspolitik
Revideret leverandørkontrakt for personlig pleje
Høringsmaterialet blev gennemgået og drøftet. På baggrund af drøftelse og oplæg til
høringssvar , udarbejder Keld M. høringssvar og rundsender til evt. kommentarer
inden fremsendelse til kommunen den 22.5.2014

4.

SSÆs seneste møde - (5.maj)
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhedaeldre/
Høringssvar vedrørende årsrapport - Forebyggende hjemmebesøg og
redegørelse om magtanvendelse behandlet på mødet
Evaluering af Sygeplejeklinikker i Lejre Kommune blev. iflg. Leif Nielsen udsat til
SSÆ`s møde i juni.

5.

Status for Seniorguiden:
Seniorguiden gennemgået en sidste gang med tilføjelser, og enkelte rettelser,
herunder tilføjelse om flextrafik. KM har undersøgt pris for trykning af yderligere
2500 eksemplarer, det er ret dyrt, hvorfor det blev besluttet, at ældrerådet fik sin
egen hjemmeside, for der at promovere guiden - Desuden vil en hjemmeside give
mulighed for at udsende anden relevant information.
Mulighederne for ansøgning om økonomisk tilskud fra Lejre Kommune blev drøftet.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
6.

Orientering vedrørende ældrepuljen
Gete Bjerring Markussen , Sarah Swanson og Pernille Andersen gennemgik plan for
Lejre Kommunes 8 indsatsområder under ældrepuljen.
Der er pr. 1.5.2014 ansat 10 nye medarbejdere der sammen med alle øvrige
medarbejdere skal sikre at Lejre Kommunes ældrepleje gøres endnu bedre.
Der blev uddelt nyhedsbreve for april og maj, nyhedsbrevene kan ses på kommunens
hjemmeside.
Fra Ældrerådet stor ros for den fremlagte plan.
Der planlægges opfølgningsmøde i efteråret, og ved ønsker om uddybning på
enkeltområder er der altid mulighed for deltagelse fra Center for Velfærd og
Omsorg.

7.

Orientering fra Leif Nielsen
Ældrerådet havde stillet spørgsmål til Leif N. vedrørende udmåling af det beløb der
årligt stilles til rådighed for ÆR. Leif Nielsen orienterede om ældrerådets budget,
og om kommunens bloktilskud, hvori penge til Ældrerådets drift var inkluderet.
Kommunalbestyrelsen skal i følge loven betale for Ældrerådets drift og diæter, men
der er i bloktilskuddet ikke et øremærket beløb til ældrerådsarbejde. Budgettet for
ældrerådet er en del af den normale budgetprocedure i kommunen så det er altså op
til Kommunalbestyrelsen at beslutte, hvor meget der bevilliges.
Ældrerådet har tidligere talt med Leif Nielsen om muligheden for at overtage nogle
af de "gamle" bærbare pc'er, nu hvor Kommunalbestyrelsen har fået nye - det er
desværre kun lykkedes, at skaffe en enkelt, og der er ikke umiddelbart udsigt til
flere.
Det er Ældrerådets opfattelse, at det ikke harmonerer med Lejre Kommunes grønne
profil, at bruge så meget meget papir og printerblæk til udskrifter/kopiering af
dagsordener, høringer og sagsakter osv. (Omkostningerne til de nævnte
forbrugsmaterialer dækkes i øvrigt af ældrerådsmedlemmerne selv). Ældrerådet vil
derfor nu revidere rådets budget for 2015, med henblik på, at der i kommunens
budget afsættes et beløb til indkøb af bærbare pc'er eller tablets, som kan stilles
til rådighed for Ældrerådet.
Leif Nielsen opfordrede til at ældrerådet tog imod tilbud om opfølgning på indsatsen
under ældrepuljen.

8.

Nedlæggelse af Telebusrute
Ældrerådet kan med forundring og skuffelse konstatere, at et område med stor
betydning for mange, måske især ældre, borgere, nedlæggelse af en Telebus rute, er
blevet vedtaget i såvel Udvalget for Teknik & Miljø, i Økonomiudvalget og i
Kommunalbestyrelsen, uden at forslaget om nedlæggelsen har været i høring hos
brugerne - Dette på trods af, at det meget tydeligt i Retssikkerhedslovens § 30
står, at Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de
ældre.

9.

Orientering vedrørende Ældremotion og Sjov Motion
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Ældrerådet drøftede problemstillingen vedrørende bl.a. Ældreidræt og
Sjov Motion, som hidtil har brugt skolehallerne i eftermiddagstimerne.
Begrundet i den nye skolereform er aftaler om brug af skolehallerne opsagt, da det
tyder på, at skolerne selv får brug for hallerne indtil kl. 16 på hverdage. Det ser
således i øjeblikket ud til, at Ældreidræt og Sjov Motion, med op imod 500
medlemmer, står uden plads i hallerne før klokken 16, hvilket vil desværre nok vil
have store konsekvenser for de ældre borgere, som både fysisk og mentalt har
glæde af at kunne dyrke en aktivitet.
En endelig afklaring vedrørende eventuelt ledige timer kan, som det ser ud i øjeblikket, ikke imødeses før omkring skolestart, hvilket er noget sent, da foreningerne så
først til den tid kan gå ud og søge efter ledere og trænere til ledige timer.
Foreningerne har sendt en skrivelse til administrationen, hvor man orienterer om
problematikken, og beder om svar på hvornår man kan forvente, at få de første
indikationer om, hvorvidt der vil blive ledige timer, og om hvornår skolerne er
færdige med deres planlægning.
10. Orientering
10.1
Nyt fra Danske Ældreråd
Udsættes til juni mødet hvor der er modtaget konferencerapport
10.2

Nyt fra Regionsældrerådet
KM afventer fortsat svar fra formanden for regionsældrerådet vedrørende
ældrerådenes økonomi.

10.3

Gensidig orientering i øvrigt
AB deltager i mødet om turisme og kultur på Sonnerupgaard d.13.5.2014
Møde den 26.5.2014 Kl. 14 – 15 på Bøgebakken vedrørende udmøntning af
Ældrepuljen i Lejre Kommune.
Bent S, Bjarne H, Mogens P og Keld M er forhindret i at deltage i mødet den
26.

11. Eventuelt
Pjecen ” Helt fremme i skoene …. ” udleveret
Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 udleveret
12. Punkter til næste møde - 10. juni 2014
Nyt fra Danske ældreråds konference
Presse vedr. udgivelse af seniorguide
Drøftelse af forslag til evt. fremtidige møder med ældrerådet og
pensionistforeninger – seniorkluber i Lejre Kommune

Kirsten Kornval
Referent
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