Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
12. august 2016

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 10. august 2016

Lokale 1 Hvalsø Rådhus
Deltagere:

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

Afbud fra:

Mogens Pedersen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 8.juni 2016
Referat godkendt

3.

Dagsorden / referat fra SSÆs seneste møde http://www.lejre.dk /politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Møde i SSÆ afholdes først den 16.8.2016

4.

Høringer:
Kvalitetsstandard:
Kvalitetsstandard NY:
Kvalitetsstandard NY:
Kvalitetsstandard NY:

Jfr. Serviceloven § 112 - Genbrugelige hjælpemidler
Jfr. Serviceloven § 119 - Hjælp til sygeplejeartikler o.l.
Jfr. Serviceloven § 119 - Pasning af døende
Jfr. Serviceloven § 118 - Pasning af nærtstående

10. august
10. august
10. august
10. august

Ældrerådet gennemgik forslagene til høringssvarene , og godkendte dem til fremsendelse.
Ældrerådet afventer høringsmateriale der tilsendes efter Kommunalbestyrelsens budgetmøde den
22.8.2016

5.

Referat fra dialogmødet med SSÆ
Referaterne gennemgået.
Ældrerådet har drøftet scenarier for IT løsning og foreslå at Ældrerådet selv indkøber, hvad de enkelte
medlemmer har behov for. Ældrerådet anmoder dermed om øget budget til indkøb.

6.

Dialogmødet med Faglige Seniorer:
Faglige Seniorer havde indbudt til mødet, som havde til formål, at fortælle om planen om at oprette en
kommunalpolitisk gruppe i regi af Faglige Seniorer i Lejre Kommune, og at finde interesserede, som ville
være med til at oprette gruppen. Ældrerådet var inviteret for at komme med et indlæg om Ældrerådets
arbejde i Lejre Kommune.
Faglige Seniorer udtrykte ønske om samarbejde med Ældrerådet, herunder at arbejde på / hjælpe med, at
finde interesserede, som vil opstille til det kommende valg til Ældrerådet i 2017.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
7.

Værdighedspuljen 2017
Kommunen skal sende ansøgning og beskrivelse af næste puljes indsatser til Ældre og Sundhedsministeriet
i November 2016.
Ældrerådet drøftede ønsker til indsatser i.f.m. puljen 2017, og besluttede at genfremsende tidligere forslag
om at ansætte yderligere personale i demensenhederne på plejecentrene i aftentimerne
Ældrerådet foreslår endvidere følgende indsatsområder med det formål at leve op til den vedtagne
værdighedspolitik i Lejre Kommune:


At der fortsat arbejdes målrettet med såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø på
plejecentrene og i borgernes egne boliger.
Formålet er at forebygge arbejdsrelateret sygefravær, med fokus på fra fravær til nærvær , samt
organisering og arbejdsgange på området.



At der fortsat arbejdes med kompetenceudvikling for at sikre alle medarbejdere har den
nødvendige faglige viden og ekspertise til at udføre individuel pleje, omsorg og praktisk bistand til
borgerne både på plejecentrene, og i borgernes egne hjem.



At mulighederne for at etablere Internt vikarkorps i Lejre Kommune , evt. i samarbejde med
nabokommuner overvejes.

Vi mener, at ovennævnte tiltag vil være værdiskabende for borgerne, og for personalets arbejdsmiljø,
herunder trivsel, rekruttering og fastholdelse

8.

Orientering:
8.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
30. august - Formands- / Næstformandsmøde. Afholdes i Næstved
KM og KK deltager
12. oktober - Temadag: Valg til Ældre- og Seniorråd. Afholdes i Næstved
KK, AB deltager
9 . november - Ældrepolitisk konference med fokus på tilgængelighed og ulighed blandt ældre
borgere. Afholdes i Vingsted
4 fra Ældrerådet deltager, hvis der kan skaffes økonomisk grundlag

9.

8.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Der har ikke været aktiviteter i Regionsældrerådet

8.3

Orientering i øvrigt:
Ingen bemærkninger

8.4

Ældrerådets hjemmeside:
Henvisningen til Ældrerådets hjemmeside er forsvundet fra Lejre Kommunes hjemmeside, KM
tager kontakt til kommunens IT afd.

Eventuelt:
Kirsten Kornval
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