Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
20. April, 2016

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 13. april 2016 - kl. 10:00- 12:30

Allerslev Rådhus
Lokale 1

Deltagere:

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

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 9. marts 2016
Referat godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 4. april 2016
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Ældrerådet drøftede referat fra SSÆ`s møde. Følgende punkter blev gennemgået ,og taget til efterretning:
2. Orienteringssager, 4. Kvalitetsstandard for nødkald og 10. Eventuelt
Ældrerådet drøftede punkterne
Ad 2
A. Status vedrørende ventelister til plejeboliger
B. Visiterede timer – private og kommunale leverandører af hjemmepleje
C. Økonomi på pleje og Frit Valg området
Ad 4
SSÆs beslutning blev drøftet
Ad 10
Drøftelse af fremtidig praksis for høringssager, herunder sager der sendes i høring før udvalgsbehandling.

4.

Høringer:
Ældrerådet gennemgik de allerede fremsendte høringssvar vedrørende Pleje- og Ældreboliger og Almen
boliger , samt Redegørelse vedrørende magtanvendelse i 2014 og 2015, samt de nye høringer vedrørende
revision af kvalitetsstandarden om Genoptræning og vedligeholdelsestræning, S.L § 86, og revision af
kvalitetsstandard om Træning efter Sundhedsloven § 140, samt den nye kvalitetsstandard om Vederlagsfri
fysioterapi - Sundhedslovens § 140a.
KM fremsender høringssvar.
Udkast til Lejre Kommunes værdighedspolitik, med høringsfrist 20. april, var, da Ældrerådets ordinære
møde blev afholdt, endnu ikke modtaget. (Blev modtaget senere samme dag)
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Ældrerådet i Lejre Kommune
5.

Vilkår for Ældrerådenes arbejde i Region Sjælland:
Regionsældrerådet har sammenlignet de vilkår, som de 17 ældreråd i regionen Sjælland arbejder under.
Ældrerådet gennemgik materialet, som indtil videre er fortroligt - men det fremgår af foreløbige tal, at kun
4 ældreråd i 2014-2015 havde samme, eller ringere, vilkår end Ældrerådet i Lejre Kommune (de økonomisk
dårligere stillede ældreråd får, pr borger over 60 år, mellem 1% og 3% mindre i tilskud, end i Lejre
Kommune, medens det bedst stillede Ældreråd i Region Sjælland får 77% mere pr borger over 60 år.)
Ældrerådet vil foreslå, at Regionsældrerådet fortsætter processen med sammenligning af vilkårene for
Ældrerådenes arbejde i Region Sjælland, og at flere parametre inddrages i sammenligningen.

6.

Evaluering af dialogmødet om Værdighedspolitikken
Ældrerådet drøftede Dialogmødet vedrørende værdighedspolitikken, den 7.4.2016 på Bøgebakken.
Et vigtigt møde med indlæg og drøftelse af værdighedsbegrebet. Et godt indlæg fra Micky Gjerris fra Etisk
Råd, med fokus på etiske aspekter af værdighed på ældreområdet. I den efterfølgende proces var der
gode indlæg fra deltagerne i Dialogmødet. Den efterfølgende debat der gav et godt grundlag for det videre
arbejde med udarbejdelse af Lejre Kommunes værdighedspolitik.

7.

Borgerhenvendelse til Mogens Petersen (Ældrerådet) om vikardækning (22. marts)
Henvendelsen er taget til efterretning, men er uden for Ældrerådets område. Ældrerådet giver en
tilbagemelding på den modtagne henvendelse.

8.

Orientering:
8.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
Der er modtaget inspirationskatalog til arbejdet med Værdighedspolitikken, kopi er sendt til CVO
8.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Temadag om kollektiv trafik (9. maj 2016)
Mogens P., Arnold Bachmann, Keld Mortensen, Kirsten K. deltager fra Ældrerådet.
Invitationen sendes også til Lejre Kommune, idet Regionsældrerådet gerne ser, at en
administrativ medarbejder inden for området deltager.
Arnold B. gennemgik referat fra Regionsældrerådets seneste møde, herunder kommende
temadage i Regionsældrerådet.

9.

8.3

Orientering i øvrigt:
” Danmark spiser sammen ” den 25.4.2016
Ny formand for ÆldreSagens koordinationsudvalg i Lejre Kommune er Bjarne Bang Christensen,
Hvalsø

8.4

Ældrerådets hjemmeside:
Opdatering af hjemmesiden forventes afsluttet i uge 16, det er dog tanken, at vi løbende skal
udnytte flere af de muligheder der ligger i det nyt Præmium tema.

Eventuelt:
Møde med SSÆ den 8.6.2016 kl. 17 – 20. tidspunktet for Ældrerådets ordinære møde flyttes, så mødet
afholdes fra kl. 15.00 – 17.00

Kirsten Kornval
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