Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Kommunalbestyrelsen
18. august, 2014

Referat af møde i Ældrerådet
Tirsdag den 12. august 2014 kl. 10.30

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 10.juni, 2014
Referatet blev godkendt.
3.

Høringsmateriale / Høringssvar
Høringssvar vedrørende:
Sagsbehandlingsfrister 2014
REVAS, uanmeldt tilsyn Hvalsø Ældrecenter
Evalueringsrapport vedrørende velfærdsteknologiske hjælpemidler
Høringssvarene, udarbejdet og fremsendt ultimo juli, blev kort gennemgået
Nye høringer:
REVAS, uanmeldt tilsyn Bøgebakken.
Svarfrist 22.8.2014
Puljeansøgning til løft af ældrepuljen 2015.
Svarfrist 28.8.2014
Sundhedsaftale 2014 – 2018.
Svarfrist 28.8.2014
Høringsmaterialet drøftet og Keld Mortensen udarbejder høringssvar, og rundsender Ældrerådet
inden fremsendelse til Lejre Kommune. Kirsten Kornval udarbejder forslag til høringssvar vedr.
sundhedsaftale og udsender til kommentarer .

4.

SSÆs seneste møde - (11. august)
SSÆ besluttede, at sende CVO's ansøgningen vedrørende "Puljen til løft af ældreplejen" til høring
i ældrerådet.
(Ældrerådet har, senere i indeværende ordinære møde, samråd med CVO, for at blive orienteret
om oplægget til ansøgningen)
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5.

Seniorguiden/Hjemmesiden
Seniorguiden uddeles på Aktivitetscentrene, Bibliotekerne, Borgerservice, lægehuse samt via
kommunens forebyggende medarbejdere
Hjemmesiden gennemgået. Ældrerådet vil fortsat arbejde for synliggørelse af hjemmesiden bl.a.
gennem information til samarbejdsfora, brugere og i forbindelse med EDB undervisning på
aktivitetscentrene.
Ældrerådet drøftede herunder vigtigheden af EDB undervisningen på aktivitetscentrene.
Vi påskønner, at det er besluttet, at der fremover, lige som på aktivitetscentrene i Allerslev,
Gevninge og Hvalsø, bliver mulighed for praktisk hjælp til pc brugere på Østergaard, hvor det er
planlagt at der oprettes en IT-cafe efter samme koncept som på de øvrige aktivitetscentre.

6.

Forholdene omkring ældreboligerne i Herslev
Ældrerådet har modtaget brev fra borger vedrørende manglende vedligeholdelse og oprydning
omkring Lejre Kommunes ældreboliger i Herslev.
Der bor kun få ældre i bebyggelsen, disse føler sig på ingen måde generet af andre beboere, men
det er tydeligt, at de øvrige beboere i "ældreboligerne", kommer fra kulturer, hvor der prioriteres
anderledes, nå det drejer sig om arealerne uden for boligen
Området ser forsømt ud og affald flyder stort set overalt, lige som de haver der tilhører de
enkelte boliger ikke bliver passet.
Alt i alt en utilfredsstillende situation for de ældre der bor i ældreboligerne i Herslev.
Det er Ældrerådets opfattelse, at Lejre Kommune, som ejer og udlejer af ejendommene må have
en forpligtelse til at opretholde en rimelig standard på området.
Ældrerådet giver en tilbagemelding til den person der har henvendt sig, og sætter den
pågældende, og beboerne i ældreboligerne, i forbindelse med den rette person i Lejre Kommunes
Center for Ejendomme.

7.

Ældrerådets forventninger/forslag til Ældrepuljen 2015
Notat vedrørende ansøgning til ældrpuljen, og CVO's forslag til fordeling af midlerne i 2015,
behandlet på SSÆ`s møde den 11.8.2014, blev drøftet.
Herefter havde Ældrerådet møde med CVO, i denne del af mødet deltog også formanden for SSÆ,
Leif Nielsen. Formålet med at mødes med CVO var at få en nærmere orientering og drøftelse af
oplægget til ansøgningen - Ældrerådet havde nogle indsigelser til oplægget, idet vi blandt andet
ikke er tilfredse med, at et af de projekter der blev startet i det meget sene forår 2014, "Flere
sociale aktiviteter for beboerne på plejecentrene" allerede er besluttet nedlagt. Det er
Ældrerådets mening, at hvis projektet ikke fungerer efter hensigten, så må det omstruktureres Vi finder det ikke seriøst, at opgive et så vigtigt projekt efter kun 3 måneder.
I Ældrekommissionens rapport, "Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem" fra 2012 tillægges
netop aktivitetsområdet en meget stor betydning.
Ældrerådet udarbejder høringssvar på baggrund af den information der er til rådighed.

8.

Orientering
8.1
Danske Ældreråd
Formands – næstformandsmøde 4.9.2014 i Sorø
” Knæk koden ” – møde i Ringsted 7.10.2014 . Yderligere information følger.
Danske Ældreråd vil analysere årsagerne til, at der i 8 kommuner (heriblandt Lejre) kun
kunne samles netop det antal kandidater der skulle til for at ældrerådene blev fuldtallige.
8.2
Regionsældrerådet
A B. gav referat fra møde den 24.6.2014 om den præhospitale indsats i Region Sjælland.
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Arnold B. er udpeget til udvalg vedrørende drøftelse af ældrerådenes økonomi.
Orientering om Regionsældrerådets temadag den 19.09.2014 med bl.a. sundhedsminister
Nick Hækkerup
8.3

9.

Gensidig orientering i øvrigt
8.3.1
Bjarne Hørlykke gav en kort status over Ældrerådets økonomi
8.3.2
KM sender brev til Udvalget for Teknik og Miljø, hvori vi pointeres, at udvalget har
tilsidesat høringspligten vedr. nedlæggelse af telebusrute uden høring.

Eventuelt
Lejre Kommunes Erhvervschef, Thomas Hørdam, orienterede om, at en lokal chokoladeproducent var interesseret i at leje sig ind i det ubenyttede køkkenet på Hvalsø
Ældrecenter, med henblik på produktion af chokolade.
Ældrerådet havde ikke indsigelser mod projektet, hvis det kan etableres uden gene for
beboere og medarbejdere på ældrecentret, og naturligvis forudsat at de berørte, først og
fremmest ældrecentrets beboere og ledelse, kan tilslutte sig.

Kirsten Kornval
Referent
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