Ældrerådet i Lejre Kommune

Til:
Kommunalbestyrelsen

Gevninge den 19. august 2014

Høringssvar vedrørende:
Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015
Ældrerådet har gennemgået oversigten over de projekter, der ønskes fremmet i forbindelse med
ansøgning om midler fra ældrepuljen 2015.
Vi ser positivt på planlægningen for 2015, og er overbeviste om, at implementeringen af de valgte
indsatsområder, sikrer ensartet serviceniveau og oprustning af medarbejdernes faglige kompetencer
og viden i alle kommunens distrikter.
Gode indlæggelses og udskrivningsforløb , og en styrket rehabiliterings og genoptræningsindsats for
borgere i Lejre Kommune med specielt fokus på den svage medicinske patient ser vi ligeledes et vigtigt
indsatsområde.
Vi kan tiltræde de i oversigten nævnte projekter, som ønskes fortsat eller igangsat i 2015, lige som vi
tiltræder, at visse projekter udgår, fordi der har været tale om en engangsindsats, eller fordi projektet
overgår til finansiering via driften.
Ældrerådet kan imidlertid ikke tiltræde, at projekt "Flere sociale aktiviteter for beboerne på
plejecentrene" udgår.
I Ældrekommissionens rapport, fra februar 2012, om "LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ
PLEJEHJEM" nævnes det i afsnit 5.2, at "Samtidig med at aktivitetsområdet er et af de steder, hvor
der er størst mulighed for at forbedre beboernes livskvalitet, er det også et område, som ikke
prioriteres .....".
I Lejre Kommune har projekt "Flere sociale aktiviteter for beboerne på plejecentrene" kørt i meget
meget kort tid, og i Ældrerådet mener vi, i betragtning af de muligheder aktivitetsområdet tillægges,
ikke, at det er rimeligt, efter så kort tid at stoppe projektet. Ældrerådet anbefaler derfor, at projektet,
med baggrund i de erfaringer der er gjort, i de få måneder det har kørt, omdefineres , og får en ny
start.
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