Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
28. september 2016

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 7 september 2016

Lokale 4 Allerslev Rådhus
10:00 til 12:30 - Ordinært møde
12:30 til 14:00 - Møde med SSÆ vedrørende budget 2017 - 2020
14:00 til 14:30 - Genoptagelse af det ordinære møde
Deltagere:

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

Afbud :

Arnold Backman, Mogens Pedersen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 10. august 2016
Referat er godkendt

3.

Dagsorden / referat fra SSÆs seneste møde http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=1372&agendaType=Referat
Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter fra SSÆ's møde den 22. august.
6 SSÆ - Statusrapport vedrørende klippekortordningen 2015
Taget til efterretning
7 SSÆ - Orientering om ny national handlingsplan for styrket indsats for den ældre medicinske patient
Ældrerådet beder Leif Nielsen om møde med Ældrerådet med henblik på gennemgang af plan for den
styrkede indsats vedrørende den nationale handleplan for den Ældre medicinske patient.
8 SSÆ - Redegørelse for brug af midler i værdighedspuljen 2016
Taget til efterretning - Ældrerådet ønsker dog, at den årlige evaluering /rapport kommer til høring i
Ældrerådet .
Ældrerådet er enige om at støtte de indsatser der er igangsat i 2016
9 SSÆ - Proces for anvendelse af midlerne i værdighedspuljen 2017
Ældrerådet fastholder ønsket om ansættelse af varme hænder til demensområdet i aftentimerne.
Ældrerådet vurderer også at der er fordele ved at fortsætte de indsatser der er igangsat i 2016, samt se
sammenhængen mellem den nationale handleplan for den Ældre Medicinske patient, og fortsat
implementering af Sundhedsaftalerne. Ældrerådet følger den strukturerede evaluering af
indsatsområderne.
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10 SSÆ - Orientering om fasttilknyttede læger på plejecentre
Taget til efterretning indtil der foreligger nyt i sagen
11 SSÆ - Udbud af praktisk hjælp 2017
Ældrerådet drøftede Kravspecifikationer for udbud om praktisk hjælp, og ser gerne at Lejre Kommune,
ved fremtidige udbud på området, strammer tildelingskriterierne, så kvaliteten af arbejdet vægtes højere
end de nuværende 20 pct.
12 SSÆ - Tillempet specialisering på de midlertidige pladser
Ældrerådet er enige i at forslaget om tillempet specialisering og forløbsbeskrivelserne vil medvirkende til
målrettede forløb på de midlertidige pladser
21 SSÆ - Kerneårsagsanalyse på Bøgebakken
God ide, som Ældrerådet støtter
22 SSÆ - Plan for udvalgsbehandling af kvalitetsstandarder
Taget til efterretning
23 SSÆ - Resultatet af Brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen
Gennemgås under pkt. 5
4.

Høringer:
1. Kravspecifikationer for udbud om praktisk hjælp
KM udarbejder høringssvar
2. Proces for anvendelse af midlerne i værdighedspuljen 2017
KM udarbejder høringssvar
3. Lejre Kommunes budget 2017 KK og KM udarbejder forslag til høringssvar

14. september
14. september

21. september

4.

Brugertilfredshedsundersøgelse
Brugertilfredshed i hjemmeplejen
Ældrerådet har drøftet resultaterne af den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen.
Resultaterne er overvejende positive, og ældrerådet er enige om at fortsat at have fokus på de områder
der er stor tilfredshed med . Nok så vigtigt er det dog, at fokusere på forbedringsmulighederne inden for
de områder der er mindre tilfredshed med.

5.

Orientering:
5.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
 30. august - Formands- / Næstformandsmødet i Næstved
Per og Kirsten gav et kort referat fra mødet . Et inspirerende og udbytterigt møde med de to
temaer, udarbejdelse af Værdighedspolitikken , og det kommende ældrerådsvalg 2017.
Vi har som Ældreråd været inddraget i processen med udarbejdelse af Værdighedspolitikken, og
udmøntning af de tilførte midler.
Vedrørende valg til Ældreråd 2017 drøftedes valgformen, herunder blev især fremhævet fordelen
ved fremmødevalg, samme dag som valget til kommunalbestyrelsen afholdes


12. oktober - Temadag: Valg til Ældre- og Seniorråd. Afholdes i Næstved
KM, KK, AB deltager



Onsdag d. 9. november holder DANSKE ÆLDRERÅD ældrepolitisk, landsdækkende konference.
Titlen er: ”Er det helt skævt? Konferencen har fokus på tilgængelighed og på ulighed blandt ældre”
Deltagere aftales på næste møde
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5.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Temadagen om frivillighed, som skulle være afholdt den 14. september, er blevet aflyst.
Der er ikke meddelt yderligere

5.3

Orientering i øvrigt:
Intet

5.4

Ældrerådets hjemmeside:
Hjemmesiden er opdateret

6.

Eventuelt:
Intet

7.

Punkter til senere møder:
Bustrafikken / Movia

Kirsten Kornval

ÆLDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE – SKOVAGER 19 – 4000 ROSKILDE – TLF.: 4640 2557 / MOBIL: 404 505 00 – E-MAIL: MORTENSENS@MAIL.DK
HTTP://WWW.LEJRE-AELDRERAAD.DK/

