Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
13. januar 2015

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 10:00

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 9.december 2014
Referat godkendt

3.

SSÆs seneste møde
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Møde den 12.1.2015. Referat endnu ikke kommet

4.

Høring:
4.1
Biblioteksplan, (15. januar) (Den 14. januar kl. 19.30 afholdes dialogmøde om Biblioteksog Arkivplanen på Kr. Hyllinge Bibliotek.)
(15. januar)
KM udarbejder høringssvar på baggrund af de opstillede scenarier i biblioteksplanen.
Udvalget for Kultur & Fritid indstiller, at Osted og Gevninge Biblioteker ikke lukkes, men
bliver selvbetjente med længere åbningstider.
Det er Ældrerådets mening, at selvbetjening og længere åbningstider er udmærket, men
ubemandede biblioteker er ikke det optimale, og slet ikke i forhold ældre borgere, som er
vant til at benytte sig af bibliotekaren, såvel til at finde og bestille bøger m.v., som til
hjælp med IT. Det er derfor vigtigt at der også fremover, flere gange om ugen og på faste
tidspunkter, tilbydes betjening/hjælp til borgere som benytter bibliotekerne i Osted og
Gevninge.
Udvalget for Kultur & Fritid foreslår, at Lokalarkiverne sammenlægges og placeres i
Hvalsø.
Det er Ældrerådets opfattelse, at konsekvensen ved lukning af lokalarkiverne i Sæby og
Lejre ikke alene vil blive et stort tab for yderområderne, hvor der nu vil blive lang afstand
til arkivet, men et tab for Lejre Kommune i det hele taget, idet vi frygter, at en stor del af
de frivillige vil falde fra, fordi forholdene på arkivet vil blive ringere end i dag, og fordi det
bliver for besværligt at komme til og fra arkivet - Tab af frivillige vil, efter Ældrerådets
mening også betyde et værdifuldt tab af den historie vi i Lejre Kommune kan tilbyde vore
efterkommere.
4.2

Udkast til udbudsmateriale vedrørende befordring til den lukkede kørsel
(22. januar)
Materialet udarbejdet af COVI - jfr. høringsbrev ingen ændring i serviceniveauet
Tages til efterretning

4.3

Embedslægens uanmeldte tilsyn på Bøgebakken
KK har udarbejdet høringssvar der fremsendes

(22. januar)
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5.

Årsrapport for demensindsats i høring til SSÆ `s møde den 2.3.2015,
(22. februar).
KK og KM udarbejder forslag til høringssvar til fremlæggelse på ældrerådets møde i
februar.

Forberedelse af møde med interessegrupper, pensionistforeninger og seniorklubber den 21.
januar 2015:
Følgende foreninger er inviteret:
Bramsnæs Pensionist – og Efterlønsforening, Sæby – Gershøjs Folkepensionistforeninger
Hvalsø Pensionist og Efterlønsforening, Hvalsø Seniorklub, Lejre Pensionistforening
Lejre Seniorklub og Sjov Motion
Der er desværre sparsom tilslutning, så det besluttes at udsætte mødet . KM retter henvendelse
til de inviterede for at få en tilbagemelding om interessen for en ny mødedato til møde med
Ældrerådet.

6.

Forventninger til 2015 (Leif Nielsen)
Godt nytår, og drøftelse af gensidige forventninger til 2015.
Drøftelse af gensidige forventninger til 2015.
Et dialogmøde mellem SSÆ og Ældrerådet i 2015: LN - SSÆ mødes gerne med Ældrerådet til et
dialogmøde.
Ældrerådet vil gerne tidligere ind i budgetprocessen når det gælder de områder som vedrører
ældre:
LN. Ældrerådet kan sandsynligvis kommer tidligere ind i budgetprocessen, f.eks. med
gennemgang af grundlaget for budgetbehandlingen i Lejre Kommune, lige som et eventuelt
Idekatalog kan udsendes tidligt.
LN orienterede om fokusområder for 2015 – nuværende og kommende projekter, herunder
ældremilliardens indsatsområder
Ældrerådet anbefalede, at der bliver udarbejdet en Frivilligpolitik i Lejre Kommune, eventuelt med
inspiration fra Køge og Slagelse Kommuner.
Ansættelse af koordinator til frivillige på plejecentrene: LN havde endnu ikke konkret viden dato
vedrørende emnet, som forud for processen bliver drøftet i en arbejdsgruppe, bl.a. bestående af
lederen af ældrecentrene Lise Anhøj og medarbejdere fra CVO samt formand og/ eller
næstformand fra Ældrerådet.
Åbning af varmtvandsbassin på Bøgebakken - hvad skal der gøres for at komme i gang? Der er
stadig en sag kørende om varmtvandsbassinet, eventuelt klargøring til brug er således Ikke
afklaret endnu.
Aftale med Movia om Flextur:
I følge Lejre Kommunes hjemmeside, inkluderer startgebyret for borgere som benytter Flextur nu
10 km kørsel.
LN vidste, at der havde været forhandlinger med Movia om at øge den distance, som dækkes
under startgebyret, fra 5 til 10 Km, men LN kendte ikke til, at der på nuværende tidspunkt var
indgået en aftale med Movia.
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Under mødet kontrollerede vi Lejre Kommunes hjemmeside ,hvor det fremgår det, at der er 10
kilometer inkluderet i startgebyret (kontrolleret den 13. januar 2015)
LN undersøger om der er tale om en fejl i informationen på Lejre Kommunes hjemmeside - Ind til
andet oplyses, forbliver henvisningen til Lejre Kommunes information på Ældrerådets
hjemmeside.
LN har ønsket øget information om Flextur, nu hvor Telebusruterne i Lejre øst er nedlagt
Dette har slet ikke været tydeligt nok, der er dog nu kommet skriftligt informationsmateriale om
Flextur til udlevering på bibliotekerne, i aktivitetscentrene og i Borgerservice - Informationen på
Lejre Kommunes hjemmeside lader dog meget tilbage at ønske.
LN orienterer om at Kommunen har indkøbt bus til daghjem i Hvalsø. Den nye bus kan anvendes
på samme betingelser som busserne på Østergaards og på Ammershøjparken.
Er der planer om bedre bade– og omklædningsfaciliteter på genoptræningscentret Grønnehave
og på Præstegaardsvej i Hvalsø?
LN fortalte, at der ikke umiddelbart er planer - Eventuelle om- og udbygninger de to steder skal
ses i sammenhæng med en fremtidsplan om aflastningsboliger, som der arbejdes på p.t.
Der er stort behov for udvidelse og renovering af parkeringspladsen ved Østergaard.
LN viderebringer dette ønske.
Udskrivning fra sygehus uden hjælpemidler?
LN - Der er lovgivet på området, også om hvordan det foregår i praksis, afhængigt af om der er
tale om midlertidige - eller varige hjælpemidler, men i den udstrækning det er muligt, vil vi
naturligvis prøve at hjælpe borgere som måtte være kommet i klemme, så må vi efterfølgende
tage diskussionen med sygehuset.
Sundhedsaftalens implementering i Kommunen er et vigtigt fokusområde det kommende år.

7.

Orientering
7.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
Temadag, Kvalitetsstandarder 3. marts i Ringsted: KK, PLB, KM deltager. KM tilmelder,
7.2

Nyt fra Regionsældrerådet
Møde den 27.3.2015 i Regionshuset i Sorø.

7.3

Orientering i øvrigt
Referat fra møde med ældresagen gennemgået, nyt møde aftalt 15.6.2015
Budgettilførsel til Ældrerådets drift i 2015 er kr. 56.720,00

7.4

Hjemmesiden
Plakat
Ældrerådet godkendte en plakat med Ældrerådets web adresse - plakaten ophænges på
aktivitetscentre, biblioteker, lægehuse og på Rådhus m.v.
Hjemmesiden
Ældrerådet påtænker at udarbejde kvartalsnyhedsbreve til hjemmesiden
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8.

Eventuelt
Ingen punkter

9.

Punkter til mødet 10 februar 2015
Kristine Boysen Møller kommer til møde kl. 10.30
Godkendelse af regnskab 2014

Kirsten Kornval
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