Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
21. november 2014

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 11. november 2014 kl. 10:00

Afbud fra Bjarne Hørlykke
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014
Referat godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 3/11 2014
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
I Ældrerådet er vi opmærksomme på at såvel SSÆ som JA har behandlet et punkt om
Seniorførtidspension - vi forventer at bliver hørt før et eventuelt forslag godkendes i
kommunalbestyrelsen.

4.

Forberedelse af møde med interessegrupper, pensionistforeninger og seniorklubber
Mødet afholdes onsdag den 21. januar 2014 kl. 10:oo til 12:oo i Østergadecentret, Hvalsø.
Invitation indeholdende dagsorden udsendes medio december
På dagsordenen skal der bl.a. være :
Orientering om Ældrerådets arbejde - Lovgrundlag og vedtægter
De indbudte orienterer om aktiviteter, idegrundlag og økonomi i deres forening
Orientering om mulighederne på Ældrerådets hjemmeside
Ældrerådets behov for gensidig bred kontakt med ældreklubber og -foreninger
Orientering om Ældrerådets daglige drift

5.

Datoer for Ældrerådets møder i 2015
Ældrerådets ordinære møder i 2015 holdes 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6 - 11/8, 8/9, 13/10,
10/11, 8/12 møderne i 1. halvår holdes på rådhuset i Hvalsø - hvis planen for ombygning af
rådhusene holder, afholdes møderne i 2. halvår på rådhuset i Allerslev.

6.

Orientering
6.1
Danske Ældreråd:
Der skal i foråret 2015 være valg til Danske Ældreråds bestyrelse, Ældrerådet tager
stilling, når en kandidatliste foreligger i foråret 2015
Ældrepolitisk konference i Vingsted den 12. november:
Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Om boligformer, fællesskaber og rammer for
ældreliv. AB, KK og KM deltager
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6.2

Regionsældrerådet:
Møde den 27/11 2014
Dagsorden gennemgået med AB, som er Ældrerådets repræsentant i Regionsældrerådet
Regionsældrerådet har deltaget i et dialog- temamøde med patientforeninger, region,
kommuner og sygehus den 25. februar 2014, Arnold Backmann undersøger om der er et
referat fra mødet - Der er indkaldt til næste møde den torsdag den 12. marts 2015, til
dette møde er også de kommunale ældreråd indbudt.

6.3

Gensidig orientering i øvrigt:
Temadag: Fra ensomhed til fællesskab i foreningerne, 25. november 2013 kl. 10 – 14 i
Hvalsø Kulturhus
KM tilmelder alle til temadagen i Hvalsø, hvor vi bl.a. håber at få svar på, hvordan man
forestiller sig, at borgere som ikke er selvtransporterende forventes at kunne komme
frem til aktiviteterne, og hvor vi også forventer at kunne møde flere fra målgruppen for
Ældrerådets møde med klubber og foreninger i januar.
Nyt projekt om frivillighed (Ældremilliarden på plejecentrene)
Keld har deltaget i møde med Lise Anhøj (leder af plejecentrene), Britt Nørholm
(gruppeleder Bøgebakken), Susanne Kindler ( gruppeleder Hvalsø Ældrecenter), Britta
Larsen (gruppeleder Ammershøjparken), Lise Charbert (gruppeleder Dagcenter/daghjem)
samt Sara Swanson (udviklingskonsulent Lejre Kommune).
Formålet med mødet var at drøfte det projekt under ældrepuljen 2015, som erstatter det
nuværende (kuldsejlede) projekt "Flere sociale aktiviteter"
I det nye projekt fokuseres der på en bedre - og mere koordineret indsats og samarbejde
med frivillige og med Bruger- og Pårørenderådene.
På baggrund af mødet (et antal møder) vil der blive udarbejdet et kommissorium for
projektets gennemførelse. Kommissoriet vil efterfølgende blive fremlagt for
ledergruppen for CVO til godkendelse.
Desværre er ældre borgere i eget hjem ikke længere tænkt ind i projektet - Ældrerådet
er dog stillet i udsigt, at "Marselisborg projektet", som udrulles i øjeblikket, skulle råde
bod på. Mødet i Hvalsø Kulturhus d. 25/11 skulle gerne afklare om dette er tilfældet.
Keld informerer om Interview i forbindelse med Visitation og Bestillers arbejde med at
sætte en ny og fælles retning for afdelingen. I den forbindelse har Lejre Kommune
engageret firmaet Hildebrandt & Brandi som ekstern rådgiver til at guide afdelingen
igennem forløbet.
Første skridt i processen er, at lave en række interviews med medarbejdere, ledere,
samarbejdspartnere og borgere.
Dette gøres for at sikre et så retvisende billede af den nuværende situation som muligt,
og for at få et indblik i de forventninger der måtte være, og derved indsamle gode ideer
til fremadrettet retning og effektivisering.
interviewet var fokuseret omkring forventninger, visioner og ideer til Visitation og
Bestiller - samt omkring hvordan man som borger oplever hvad der er god service, og
hvad der ikke er god service.
Næste skridt i processen, en fælles opsummering af de temaer og holdninger der er
kommet frem ved interviewene, vil blive præsenteret på en udviklingsdag for Visitation
og Bestiller den 20. november.

ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE – SKOVAGER 19 – 4000 ROSKILDE – TLF.: 4640 2557 / MOBIL: 404 505 00 – E-MAIL: MORTENSENS@MAIL.DK
HTTP://WWW.LEJRE-AELDRERAAD.DK/

Ældrerådet i Lejre Kommune

Keld informerede også om korrespondance med Lejre Kommunes webmaster vedrørende
funktionen ”Følg siden” på Lejre Kommunes hjemmeside.
Siden kommunens nye hjemmeside "gik i luften" for godt et år siden, har det været
muligt ved tryk på "Følg siden" at abonnere på nyheder - f.eks. kommunalbestyrelsens og udvalgenes dagsordener og referater - en rigtig god facilitet for borgere som ønsker at
følge med i kommunalbestyrelsens arbejde - det fungerer bare ikke, og trods adskillige
henvendelser gennem det seneste 3/4 år er der først kommet svar nu - Ifølge
webmasterens skyldes problemet udelukkende, at de medarbejdere der publicerer
dagsordener og referater på Lejre.dk glemmer at trykke på "send mail" knappen.
KM undrede sig over, at det ikke blot en eneste gang i det år der er gået er lykkedes for
bare en medarbejder at huske at "trykke på knappen.
Lejre For Livet - Senior, på Kirke Hyllinge bibliotek 25.10.2014, KK og BWS og AB
orienterede om mødet - konklusioner fra debatten kan ses på Lejre.dk
6.4

7.

Hjemmesiden
Der er fornuftig trafik på hjemmesiden, men flere input, tips og ideer efterlyses stadig.
PLB udarbejder planche vedrørende Ældrerådets hjemmeside til ophæng på
bibliotekerne og i aktivitetscentrene

Eventuelt
CVO har beklaget, at en høring vedrørende et fælleskommunalt udbud af kompressionsstrømper
ved en fejl ikke blev fremsendt til Ældrerådet - KM beklagede, at CVO havde glemt at sende
materialet i høring, men konstaterede også, at det nok ikke er inden for dette område Ældrerådet
har sin spidskompetence, hvorefter Ældrerådet tog CVO beklagelse af forglemmelsen til
efterretning.
Kirstine Boysen Møller, Lejre Kommunes demenskoordinator, inviteres i begyndelsen af næste år
til møde med Ældrerådet, med henblik på information om demensarbejdet i Lejre Kommune.

8.

Punkter til mødet 9. december 2014
Indbydelsen til møde med formandskaber for alle pensionistforeninger i Lejre Kommune januar
2015
Referent Kirsten Kornval
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