Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Kommunalbestyrelsen
18. september, 2014

Referat af møde i Ældrerådet
Tirsdag den 9. september 2014 kl. 10.00

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

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt .

2. Godkendelse af referat fra mødet 12.august, 2014
Referatet blev godkendt.
Endelige høringssvar fremsendes til ældrerådets medlemmer samtidig med fremsendelse til
kommunen
3.

Høringsmateriale / Høringssvar
Budget 2015 – 2018:
Generelt ønsker Ældrerådet at blive tidligere involveret i budgetprocessen. I flere af vore
nabokommuner har ældrerådet været involveret allerede fra sidst på foråret.
De punkter i udkastet til budgetaftale 2015 – 2018 som har betydning for ældre borgere i
kommunen blev gennemgået - Det blev vedtaget, at Ældrerådet anmoder om et møde med
formanden for SSÆ, samt en repræsentant for CVO, for at få afklaret de spørgsmål der er opstod i
forbindelse med gennemgangen af budgetaftalen.
Fokusområder som ældrerådet ønsker uddybet:
 Nedlæggelse af vikarpulje til centre der har døgn – eller dagbemanding








Effektivisering af tekniske servicefunktioner f.eks. pedeller på plejecentre
Effektivisering / implementering af ny biblioteksplan
Optimering, effektivisering og tilpasning af serviceniveauer på borgernære funktioner f.eks. frit valg
hjemmepleje – spare en rengøringsdag i sommerperioden, måltagning af støttestrømper
Medicindosering
Koordination af det tværgående samarbejde om de hjerneskadede borgere
Årlig revisitering af alle over 65 år
Samling af demente på Ammershøjparken

Keld M. undersøger muligheden for et kort møde indenfor en uge, med henblik på en drøftelse
vedrørende de nævnte besparelsesområder på ældreområdet.
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4.

SSÆs seneste møde - (8.september)
Referat fra SSÆ `s møde 8.9.2014 er endnu ikke offentliggjort.
Men høringssvar vedrørende ældremilliarden er på dagsorden. Ældrerådet har i sit høringssvar
vedrørende Lejre Kommunes andel for 2015, præciseret, at vi ikke kan tiltræde nedlæggelse af
indsatsområdet "Flere sociale aktiviteter til Ældre i egen bolig, Ældre på plejecenter og deres
pårørende".

5.

Plan for møde med interessegrupper, pensionistforeninger og seniorklubber
Drøftelse af hvem, hvor mange, og hvornår
Per og Kirsten udarbejder en liste over relevante deltagere, med henblik på fællesmøde med
titlen "Brugernes stemmer". Mødet planlægges afholdt i oktober eller november.

6.

IT til Ældrerådet
I erkendelse af en stadig tiltagende papirmængde i det daglige ældrerådsarbejde drøftede
Ældrerådet problemet. Alene udskrift af nødvendige relevante papirer, som er for de enkelte
ældrerådsmedlemmers egen regning, er efterhånden ved at være en bekostelig affære. I
indeværende år (1. januar til 9. september), har høringsmateriale alene været på i alt 413 sider,
hvortil kommer høringsrelevante udskrifter af punkter fra udvalgenes dagsordner og/eller
referater - endelig kommer de nødvendige relevante udskrifter fra kommunalbestyrelsens - og
udvalgenes dagsordener/referater, til brug i forbindelse med ældrerådets mødet.
Det blev foreslået, at man kunne vende tilbage til at få alt materiale til Ældrerådets medlemmer
tilsendt skriftligt - en løsning der dog anses for uhensigtsmæssig, idet alene omkostninger ved
kopiering samt porto ville løbe op i en anseelig størrelse. Det blev ligeledes fremført, at noget af
den besparelse der var ved at der i 2013 blev afholdt fredsvalg til ældrerådet i Lejre Kommune,
kunne anvendes til anskaffelse af IT udstyr til rådet.
På baggrund af drøftelsen besluttede Ældrerådet at ansøge Lejre Kommune om at få stillet IT
udstyr til rådighed.

7.

Seniorguiden/Hjemmesiden
Status på distribution af Seniorguiden
Det går fint og der er efterspørgsel efter seniorguiden, dog mindre end forventet, hvilket nok skal
ses i lyset af, at aktiviteterne på de forskellige aktivitetscentre først starter op i sidste halvdel af
september.
Drøftelse af ideer til fortsat udvikling og synliggørelse af ældrerådets hjemmeside
Gode indlæg fra Keld / ældrerådet
Fortsat information i forbindelse med IT cafeerne - på aktivitetscentrene, og til møde med bl.a.
ældresagen og pensionistforeningerne i Kommunen.
Ældrerådet nedsætter en web redaktionsgruppe for hjemmesiden

8.

Orientering
8.1
Danske Ældreråd
Formands og næstformandsmødet 4.9.2014
Referat fra Keld - Fælles problemstillinger for de fleste var: Synliggørelse af ældrerådet
og korte høringsfrister.
I øvrigt var det værd ar bemærke at: I Næstved, hvor der var fredsvalg, gik besparelsen,
ved ikke at afholde valg, tilbage til ældrerådet til brug for udvikling af rådet.
Køge og Vordingborg har dialogmøde med udvalget 2 gange årligt.
Holbæk deltager, sammen med udvalgene, i forskelligt gruppearbejde vedrørende
budgettet allerede i foråret.
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9.

8.2

Regionsældrerådet
Temadag 19.9.2014 i Sorø med emnerne Ulighed i sundhed nu og i fremtiden,
Sundhedspolitik i et spændingsfelt mellem kommuner, region og stat - på vej mod en ny
sundhedsaftale, og Akutbehandling på Holbæk Sygehus i region Sjælland.
Mødet som er indbudt af Regionsældrerådet, har indlæg af Sundhedsminister Nic
Hækkerup, Regionsformand Jens Stenbæk, Borgmester Mette Touborg, Borgmester John
Brædder fra Guldborgsund og Overlæge Søren V. Rasmussen, Holbæk Sygehus.
Ældrerådet har fået mulighed for at invitere en politiker med til temadagen, og har
inviteret formanden for SSÆ, Leif Nielsen, som har sagt ja tak til at deltage.

8.3

Gensidig orientering i øvrigt
Uddeling af Danske Ældreråds spørgeskemaundersøgelse om kommunale hjemmesider.

Eventuelt
Lejre Kommunes "automatiske" information "Følg siden" virker tilsyneladende ikke - formanden
har flere gange, via Lejre Kommunes hjemmeside, spurgt om hvorfor de lovede informationer
ikke bliver udsendt, der er dog ikke kommet nogen reaktion på spørgsmålene.
For at undgå at udvalg "glemmer" den lovpligtige høring af Ældrerådet, i alle sager som vedrører
borgere over 60 år, drøftede Ældrerådet muligheden for at der udarbejdes en samarbejdsaftale
med kommunalbestyrelsen.

Kirsten Kornval
Referent
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