Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
21. maj 2016

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 11. maj 2016 - kl. 10:00 - 12:30

Allerslev Rådhus

Deltagere:

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

Formand for SSÆ, Leif Nielsen, deltog i mødet under pkt. 6.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 13. april 2016
Referat godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 2. maj 2016
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Referat fra SSÆs møde
Ældrerådet drøftede referat fra SSÆ`s møde. Følgende punkter blev gennemgået ,og taget til efterretning:
Ad 2 C: Økonomi på pleje og Frit valg område
Ad 4
Evaluering af Ældremilliarden 2014 - 2015
Ad 5
Værdighedspolitik for Lejre Kommune
Ad 6
Anvendelse af midlerne i Værdighedspuljen
Ad 7
Disponering af midlerne ”Flere aktiviteter på plejecentrene” Undlader at ansætte
aktivitetsmedarbejder på Bøgebakken i bestræbelserne på at overholde budgettet
Ad 8
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Ad 9
Kvalitetsstandard for støtte til borgerstyret personlig assistance lov om social service
Ad 10 Kvalitetsstandard Ældre – og plejeboliger

4.

Høringer:
Ældrerådet gennemgik de allerede fremsendte høringssvar vedrørende Lejre Kommunes
Værdighedspolitik, kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §
86, træning efter Sundhedslovens § 140, og vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens § 140 a.
Ældrerådet gennemgik og drøftede desuden de nye høringer om:
Anvendelse af midler i værdighedspuljen
27. maj
Ældrerådet har ikke været involveret i udmøntningen, men er enige i beslutningen om at prioritere
midlerne til ”varme hænder”. (Se pkt. 6 )
Forslag til høringssvar udarbejdes af KK
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5.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Forslag til høringssvar gennemgået og drøftet. KM fremsender høringssvar.

27. maj

Forslag ti kvalitetsstandard jf. Serviceloven § 96 (Personlig borgerstyret assistance)
Forslag til høringssvar gennemgået og drøftet. KM fremsender høringssvar

27. maj

Punkter / oplæg til dialogmøde med SSÆ
Ældrerådet drøftede emner der ønskes drøftet på dialogmøde med SSÆ den 8.6.2016.

6.










Valgformen ved valg til Ældrerådet i 2017
Penge til annoncering / promovering af Ældrerådet frem mod ældrerådsvalget i 2017
Ældrerådet tidligere ind i den kommunale budgetlægningen vedrørende ældre
Information i organisationen, vedrørende høringspligten over for ældrerådet
Manglende høringer, bl.a. i forbindelse med årsrapporter
Kontaktperson til Ældrerådet i Bruger- og Pårørenderådene (vedtægtsbestemt)
Offentlig trafik - Bus / Telebus / Flextur
Ældrerådets økonomi




Helbredsprofilen - informationsmøder
Udflugt for ældre i Lejre Kommune

Besøg af Leif Nielsen, SSÆ.
Værdighedspolitikken og brug af de resterende midler
Ældrerådet drøftede anvendelsen af de resterende midler i Værdighedspuljen.
Leif Nielsen orienterede om SSÆ `s overvejelser om disponering af midlerne på plejecentrene og i
hjemmeplejen. Der var forslag om at disponere midlerne til ”varme hænder”, på plejecentrene med fokus
på demensområdet . Ældrerådet vil fremsende høringssvar med konkret og målrettet forslag til
anvendelse af de ” varme hænder ”.

7.

Eventuelt:

Kirsten Kornval
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