Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
16. november 2016

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 9 november 2016

Lokale 3 Hvalsø Rådhus

Deltagere:

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

Afbud fra:

Mogens Petersen,

Direktør Henrik Nielsen deltager i pkt. 6 fra 10.30 – 11.00

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 5. oktober 2016
Referat godkendt

3.

Dagsorden / referat fra SSÆs seneste møde – 7.11.2016
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/
Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter fra SSÆ`s dagsorden
Ad 5
Ansøgninger §18 midler
Taget til efterretning
Ad 6
Ændring af udbud vedrørende praktisk bistand
Taget til efterretning
Ad 7
Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler § 112
Kommer i høring i Ældrerådet
Ad 8
Kvalitetsstandard for forbrugsgoder § 113
Kommer i høring i Ældrerådet
Ad 9
Kvalitetsstandard for boligindretning § 116
Kommer i høring i Ældrerådet
Ad 10 Anvendelse af Værdighedsmidler 2016
Taget til efterretning
Ad 11 Anvendelse af værdighedsmidler 2017
Taget til efterretning med bemærkning om at vi gerne vil have specificeret personaleansættelser fordelt
på faggrupper og områder i kommunen
Ad 13 Uanmeldt tilsyn på Ammershøjparken (Revas)
Kommer i høring i Ældrerådet

4.

Høringer / Høringssvar
Der er ingen høringer til dette møde
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Kommende høringer med svarfrist
Kvalitetsstandard for hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112
Kvalitetsstandard for forbrugsgoder efter lov om social service § 113
Kvalitetsstandard for boligindretning efter lov om social service § 116
Uanmeldt tilsyn fra Revas Aps – Ammershøjparken 27. september 2016
Uanmeldt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed – Bøgebakken 14. april 2016

5.

Ældrerådets mødekalender 2017:
Ældrerådet gennemgik forslag til mødekalender for 2017.
2. onsdag i måneden (bortset fra april) ser således ud:
11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 10/5, 14/6 - 9/8, 13/9, 11/10, 8/11, 13/12

6.

Ældrerådets økonomi / Tilbagebetaling af driftstilskud
Direktør Henrik Nielsen deltager i mødet fra Kl. 10:30 til ca. 11:00

24.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
24.11.2016

Henrik Nielsen gennemgik det fremsendte budget, og praksis for Ældrerådets budget. Konkret udfordring
er at der ikke er en samlet styring på budget til Ældrerådet, bl.a. fordi Ældrerådet ikke er blevet holdt ajour
med de udgifter der afholdes, og betales, direkte af Lejre Kommune .
Det foreslås, at udgifter til ældrerådets arbejde fremover administreres af Lejre Kommunes økonomiafdeling, dog således, at Ældrerådet fortsat har et beløb til afholdelse af mindre udgifter.
HN går tilbage og afklarer følgende
 Beløbene skal afstemmes
 Hvordan skal snitfladerne være i forhold til den fremtidige administration af Ældrerådets økonomi
 Løbende økonomiopfølgning
Henrik Nielsen vender tilbage til Keld Mortensen , og aftaler evt. møde vedrørende administration af
økonomien.
Ældrerådets budget 2017 fremsendes med referatet.

7.

Repræsentation i Bruger- og Pårørenderådene:
Ville det være en god ide om Ældrerådet fik en repræsentant, uden stemmeret, i Bruger- og
Pårørenderådene
Bruger og Pårørenderådet på Bøgebakken er positive over for tanken og har udtrykt, at man synes det er
en god ide, at man på den måde kan få input fra hele ældreområdet.
Ældrerådet taler med Bruger- og Pårørenderådene på Hvalsø Ældrecenter og Ammershøjparken og
arbejder eventuelt videre med ideen, således at eventuelle ændringer i Bruger og Pårørenderådenes
vedtægter, som alligevel såre foran en ændring, med henblik på at gøre vedtægterne mere ensartede.

8.

Brev fra Det Danske Madhus
(Fremsendt til Ældrerådet pr e-mail)
Vi takker for henvendelsen.

9.

Ældrerådets ønsker til ældrerådsvalget 2017
Det kan synes at være i endog meget god tid, men da vi har et ønske om, at det kommende valg til
Ældrerådet gennemføres som fremmødevalg, samme dag som der er valg til kommunalbestyrelsen, vil det
kræve god tid til planlægningen.
Ældrerådet udarbejder et oplæg til fremmødevalg for Ældreråd i 2017 til fremlæggelse for
Administrationen og USSÆ.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
10. Orientering og Referater:
10.1


Nyt fra Danske Ældreråd:
Temadagen om valg til Ældre- og Seniorråd
KM og KK deltog . Gode oplæg om vejledning til valgprocedurer, og eksempler på tilrettelæggelse
af valg til Ældreråd som brevvalg eller fremmødevalg.
Der har været entydigt gode resultater, i form af væsentlig højere valgdeltagelse, i de kommuner,
hvor der ved seneste valg til ældreråd blev afholdt fremmødevalg - flere ældrerådsvalg vil i 2017
blive afholdt som fremmødevalg.
Økonomisk ser afholdelse af ældrerådsvalget som fremmødevalg ud til at være en smule billigere
end de traditionelle brevvalg.

10.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Møde i uge 46 . AB deltager.

10.3


Orientering i øvrigt:
Referat: Temamødet den 31.okt.- "Forebyggelse på Ældreområdet"
Om ensomhed og selvmord på baggrund af Sundhedsstyrelsens håndbog i forebyggelse på
Ældrerområdet.
KM og KK deltog – gode oplæg og temadrøftelser om bl.a. opsporing af ensomhed.
Referat: Dialog -/ Temamøde på Holbæk Sygehus om Tværsektorielt samarbejde
KK deltog. God information om det fælles medicinske ambulatorium på Holbæk Sygehus, med
koordinerede forløb ” Samme dag under samme tag ”. Patientinddragelse og
kontaktpersonordning som centrale områder for indsatsen. Samarbejdet på tværs af sektorer
med afsæt i Sundhedsaftalerne, hvor vigtigheden af kendskabet til hinanden som kollegaer blev
fremhævet. Gode eksempler fra Odsherred Kommune om fremskudt visitation i samarbejdet
mellem sygehus og kommune for at sikre gode indlæggelser og udskrivelser.
Referat: ÆldreSagens temadag i Sorø: "Patienten som partner"
KM og KK deltog. Gode oplæg om inddragelse af patient og pårørende i sygdomsforløbet ,
herunder god information og kommunikation til patient og pårørende som centrale områder for
patient tilfredshed
Lise Anhøj – Afskedsreception
30.11.2016 kl. 14.30 – 16.00 på Hvalsø Ældrecenter
Hvalsø Ældrecenter, 65 års jubilæum
21.11.2016 kl. 11.45 – 15.00
Tove Thorst, 40 års jubilæumsreception
1.12.2016 kl. 13 – 15 på Bøgebakkens Plejecenter
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2017 er den 24.april.
Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference er den 25. april.










10.4

Ældrerådets hjemmeside:
Ingen punkter

11. Eventuelt:
Ingen Punkter

12. Punkter til senere møder:
Oplæg om fremmødevalg til Ældreråds valg 2017

Kirsten Kornval
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