Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
17. marts 2015

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

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 10. februar 2015
Referat godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 2. marts 2015
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Referat fra mødet gennemgået - Fokus på Kommunens deltagelse i projekt ”cykling uden alder ”.

4.

Høringer:
Årsrapport 2014 - De forebyggende hjemmebesøg

(26. marts)

Forslag til høringssvar vedrørende årsrapport for forebyggende hjemmebesøg drøftet.
I årsrapporten nævnes bl.a. den forventet stigning i antallet af borgere som er 75 år eller mere,
lige som det beskrives, at man planlægger fremadrettet vil imødegå den forventede stigning i
ressourceforbruget vedrørende disse borgere ved at omformulere brevskabelonen i de breve der
udsendes til borgere i gruppen 75 til 79 år. Borgere i denne gruppe skal fremover selv aktivt
henvende sig, hvis de vil have besøg af en forebyggende medarbejder, til forskel fra den praksis
der anvendes i dag og som fortsat skal anvendes ved den lovpligtige henvendelse til borgere i
grupperne på +80 år.
I ældrerådet synes vi, at det er noget rod, at man vil forsøge at løse udfordringen med den
demografiske udvikling med en anderledes brevskabelon, vi mener, at når 42% at borgene i
gruppen 75 til 79 år i 2014 takkede ja til et besøg af en forebyggende medarbejder, så er der
tilsyneladende et behov.
Det er i øvrigt Ældrerådets opfattelse, at de forebyggende medarbejder laver et ganske godt
arbejde, som borgerne er tilfredse med, og som utvivlsomt, netop ved at være forebyggende,
sparer Lejre Kommune for penge på området.
Høringssvaret udarbejdes og fremsendes til kommunalbestyrelsen
5.

Ældrerådet nyhedsbrev og - årsrapport
Forslag til årsrapport gennemgået. Årsrapporten færdiggøres og godkendes på Ældrerådets næste
møde, hvorefter den sendes til kommunalbestyrelsen og lægges på Ældrerådets hjemmeside.
Ældrerådet har plan om at udgive et nyhedsbrev som tænkes udgivet 3 gange årligt på
Ældrerådets hjemmeside
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Ældrerådet i Lejre Kommune
6.

Orientering
6.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
Tilmelding til repræsentantskabsmøde og konference med fokus ” Forandringer i
omsorgen for ældre ” Nyborg Strand 11 +12. maj 2015. AB, KM og KK deltager.
Referat fra temadagen om Kvalitetsstandarder
Gennemgang af lovgrundlaget, og gruppearbejde med gensidig udveksling af ideer til
arbejdet med kvalitetsstandarder i ældrerådene.
6.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Dagsorden for RÆR mødet 19. marts
RÆR Regnskab for 2014
RÆR Budget for 2015
AB vil informere om ældrerådets inddragelse i prioritering af ældremilliard 2015.
Fortsat drøftelse af de budgetter der bliver stillet til rådighed for ældreråd i øvrige
kommuner.
AB vil forespørger om andre ældreråds erfaringer med Marselisborgprojektet , og
udbyttet af deltagelsen.

6.3

Orientering i øvrigt:
Projekt "Cykling uden alder" . Sara Swensson er projektleder.
KK informerede om workshop på Hvalsø Ældrecenter med gennemgang af konceptet bag
projektet, og forslag til brobygning og hvilke samarbejdspartnere der inviteres til start på
projektet den 20.3.2015 i Hvalsø Kulturhus
Invitation til dialogmøde med SSÆ udvalget. Ældrerådet takker for invitationen, vi
foreslår, at SSÆ kommer med forslag om tid og sted
SSÆ holder møde med Bruger og Pårørenderådene fra de tre plejecentre på Hvalsø
Ældrecenter den 16.3.2015. KM deltager i mødet, som medlem af Bruger- og
Pårørenderådet på Bøgebakken.

6.4

7.

Hjemmesiden
Plakat vedrørende Ældrerådets hjemmeside ophængt
Nyt til hjemmesiden kan fremsendes til KM

Eventuelt
Intet

Kirsten Kornval
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