Ældrerådet i Lejre Kommune
Til Ældrerådet
11. august 2015

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 11. august 2015 kl. 10:00

Deltagere:

Keld Mortensen, Arnold Backman, Mogens Pedersen, Per Lerche Brasch, Bent W.
Sørensen, Kirsten Kornval

Afbud fra:

Bjarne Hørlykke

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 9. juni 2015
Godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 10. august
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Referat ikke udkommet
Vi kan, på baggrund af SSÆ's dagsorden, forvente at følgende kommer i høring i løbet af efteråret:
Sundhedsstyrelsens rapport.
Revideret kvalitetsstandard for omsorgstandpleje sendes i høring i Ældrerådet
Ny kvalitetsstandard for borgere med nyerhvervet hjerneskade sendes i høring
Evaluering af ”Har du husket din motion mand ”
Flere aktiviteter på plejecentrene , hvor der begrundet i de fysiske rammer er forskel på
aktiviteterne.

4.

Høringer:
NY høring vedr. Uanmeldt tilsyn på Hvalsø Plejecenter
(19. august)
KM udarbejder høringssvar, hvori vi tilkendegiver vores forundring over at den rapport der er
udarbejdet af REVAS efter det uanmeldte besøg den 14. april, er blevet genforhandlet og på visse
punkter omskrevet efter at rapporten er afleveret til Lejre Kommune, og i øvrigt sendt i høring. Vi
finder det betænkeligt at der kan stilles spørgsmålstegn ved en rapport fra en uvildig
tilsynsmyndighed

5.

Mødet med ÆldreSagen den 15. juni
Referat fra Ældrerådets møde med ÆldreSagen den 15 juni blev gennemgået.
Der er aftalt nyt møde med ÆldreSagen den 25. januar 2016.
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6.

Dialogmødet med SSÆ, 9. juni 2015
Ældrerådet drøftede forløbet af dialogmødet med SSÆ den 9. juni. På dialogmødet blev bl.a.
drøftet planer for "Ældremilliarden" 2016.
Ønsker og behov stadig er de samme, men som det fremgår af næste punkt, må vi dog nu afvente
Lejre Kommunes budget, for at se om de ældre i Lejre Kommune også i 2016 får gavn af
"milliarden" idet pengene fremover "gives" til kommunerne som en del af bloktilskuddet og
derfor kan "forsvinde", og f.eks. bruges til vedligeholdelse af veje og bygninger eller køb af IT
udstyr
Ældrerådet vil fremover fremsende emner der ønskes behandlet på Dialogmødet med SSÆ - og
skrive et egentligt referat fra mødet.

7.

Ældremilliarden bliver fremover en del af kommunernes bloktilskud.
Det var aftalt med Lone Feddersen, at hun, sammen med Leif Nielsen, skulle kommer og fortæller
om, hvordan "vi" vil se Ældremilliarden i 2016. De nævnte var til mødet suppleret med yderligere
medlemmer af SSÆ samt med Ældrechef Gete Bjerring Markussen.
Det blev på møder bekræftet, at der fremover ikke vil være udmøntningskrav for de ca. 5. mill.
der er Lejre Kommunes andel af Ældremilliarden, idet pengene som nævnt fremover kommer
som en del af bloktilskuddet og derfor ikke længere er øremærket, det vil derfor være op til KB at
prioritere i forhold til budgettet.
Budgettet vedtages endeligt den 8.10.2015.
SSÆ ser gerne, at Ældrerådet melder ind med helt konkrete bud, således at KB får et bedre
grundlag til at prioritere indsatsen. (Ideer fra Ældrerådet skal fremsendes senest den 18. august)
Ældrerådet nævnte, at det er normalt i adskillige kommuner, at ældrerådet tages med i
forarbejdet til budgettet, således at forslag og ideer kommer med, og kan forhandles ind i
budgettet allerede i starten af processen. Dette er tilsyneladende ikke en mulighed i Lejre
Kommune.
SSÆ oplyste, at politikerne, ind til nu, kun havde afholdt et enkelt møde om budgettet, dette
møde omhandlede primært Brandingstrategien.
Lejre Kommunes teknisk administrative budget var ved mødets afholdelse , den 11. august, endnu
ikke kendt.
Ældrerådet tager dog opfordringen, til at fremsende konkrete forslag, op - På grund af den korte
tid der er til rådighed, og på grund af usikkerheden omkring kommunens anvendelse af de penge i
bloktilskuddet, som vedrører "Ældremilliarden", vil forslag fra Ældrerådet primært indeholde
ideer, som Ældrerådet tidligere har udtrykt skulle være forbundet med anvendelse af
Ældremilliarden.
Forslag til ønsker fremsendes til KM /KK indenfor de næste par dage. KM og KK sammenskriver
mandag den 17.8.2015 og fremsender til administrationen den 18.8.2015.

8.

Orientering:
8.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
Formand / næstformandsmøde i Sorø den 15.9.2015. KM og KK tilmelde
Temadag ” Synlighed i medierne” 8.10.2015.
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Invitation til reception i Danske Ældreråd ved Mariannes 60 års dag.

8.2
Nyt fra Regionsældrerådet:
Temadag den 17.9.2015 i den tværfaglige demensgruppe i Region Sjælland
8.3
Orientering i øvrigt:
”Nemt på nettet” Folder udsendt i Holbæk Kommune
9.

Eventuelt:
Ingen punkter

10. Punkter til mødet 8. september 2015:
Møde med center for Ejendomsdrift
"Det offentliges digitale kommunikation"
Aftale møde med frivillighedskoordinator
Planlægning af møde med pensionistforeninger og -klubber i Lejre Kommune

Kirsten Kornval
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