Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Kommunalbestyrelsen
24. Juni, 2014

Referat af møde i Ældrerådet
Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 10.00

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

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt .

2.

Godkendelse af referat fra mødet 13.maj, 2014
Referatet blev godkendt.

3.

Høringsmateriale / Høringssvar
Evalueringsrapport vedrørende velfærdsteknologiske hjælpemidler ( Høringsfrist 31. juli 2014 )
Høringsbrev og tilsynsrapport med handleplan vedr. uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter 2014 fra Revas
Aps. Høringsfristen er 28. juli 2014.

Høringsmateriale vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister 2014. Høringsfristen er 28. juli 2014.
Keld M. og Kirsten K. gennemgår materiale og udarbejder forslag til høringssvar og rundsender til
evt. kommentarer inden fremsendelse til kommunen
4.

SSÆs seneste møde - (2.juni)
Evaluering af Sygeplejeklinikker i Lejre Kommune. Ældrerådets høringssvar taget til efterretning
Høringssvar vedrørende kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg,
revideret demenspolitik og revideret leverandørkontrakt for personlig pleje taget til efterretning

5.

Status for Seniorguiden/Hjemmesiden/Distribution:
Ældrerådet præsenterede ny seniorguide og ældrerådets nye hjemmeside for de inviterede fra
forvaltning , center for Social, Sundhed & ældre, Lejre Kommunes aktivitetscentre,
pensionistforeninger og pressen.
Keld M. fortalte om formålet med seniorguide og hjemmesiden. "Ideen er, at både Seniorguiden
og Ældrerådets hjemmeside skal medvirke til at gøre det nemmere for ældre, at orientere sig om
de tilbud - og aktiviteter der findes i Lejre Kommune"
Hjemmesiden er aktiv, men stadig er under opbygning, og Ældrerådet er åbne for forslag og ideer,
som tjener formålet: At orientere - og gøre hverdagen nemmere for seniorer.
KM tilbød alle inden for ældreområdet, som måtte have informationer, som skal frem til seniorer
(60+) i Lejre Kommune, at gøre brug af Ældrerådets Hjemmeside.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Seniorguiden kan hentes på aktivitetscentrene, på bibliotekerne og i Borgerservice, ligesom den
er tilgængelig på ældrerådets hjemmeside http://www.lejre-aeldreraad.dk/
6.

Orientering
6.1

Nyt fra Danske Ældreråd
Kirsten Kornval gennemgik kort referat fra Danske ældreråds repræsentantskabsmøde og
konference den 28 + 29.4.2014 hvor Keld Mortensen, Bjarne Hørlykke og Kirsten Kornval
deltog fra Lejre Kommunes ældreråd.

6.2

Nyt fra Regionsældrerådet
Der er indkaldt til møde i Regionsældrerådet den 24.6.2014 på Slagelse Sygehus
vedrørende den præhospitale indsats i Region Sjælland
Øvrige dagsordenspunkter på regionsældrerådsmødet 24.6.2014
 Drøftelse af og nedsættelse af udvalg til formulering af høringssvar til
sundhedsplanerne
 Drøftelse og nedsættelse af udvalg til undersøgelse af ældrerådenes økonomi.

6.3

Gensidig orientering i øvrigt
Kort referat fra deltagelse i markering af igangsætning af initiativer vedr. ældrepuljens
midler den 26.5.2014 på Bøgebakken
Ældrerådets formand og næstformand er inviteret til Danske Ældreråds formands næstformands møde i valgkreds 6 og 7, den 4. september 2014 i Sorø.

7.

Eventuelt
Intet

8.

Punkter til næste møde - 12. august 2014
Mere fra Danske ældreråds konference
Drøftelse af forslag til evt. fremtidige møder med ældrerådet og pensionistforeninger –
seniorklubber i Lejre Kommune
Hjemmeside som fast dagsordenspunkt.
Kender Politikerne og de administrative medarbejdere Retssikkerhedslovens § 30 om høringspligt

Kirsten Kornval
Referent
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