Ældrerådet i Lejre Kommune
Til Ældrerådet
16. januar 2017

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 11 januar 2017 kl. 10.00 – 12-30

Hvalsø Rådhus
Deltagere:

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

Gæst:

Fagkoordinator /ergoterapeut Stina Falk Meldgaard fra Visitation & Bestiller deltager i pkt. 3.

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse som nyt pkt. 6 . Årsregnskab 2016

2.

Godkendelse af referat fra mødet 7. december 2016
Referatet godkendt med rettelse af overskriften.

3.

Fagkoordinator Stina Falk Meldgaard, Visitation & Bestiller.
Stina Falk Meldgaard kommer og orienterer om, hvorledes afhentning /aflevering og reparation af små
hjælpemidler skal fungere, når/hvis det vedtages at lukke Her og Nu Service
Stina Falk Meldgård oplyser at der på nuværende tidspunkt gives en dårligere service ( længere ventetid ),
end hvis vi ikke havde Her og Nu Service, der fx kan give en ventetid på 14 dage inden fx udlevering af en
rollator.
Stina Falk Meldgaard gennemgik fordelene ved administrativ sagsbehandling, der betyder at ventetiden er
minimal for udlevering af hjælpemidler, herunder også hurtig aftale om hjemmebesøg indenfor 2 – 3 dage
med henblik på vurdering af behovet for små hjælpemidler.

4.

5.

Høring / Høringssvar
Høring: Lukning af Her og Nu Service
KM sender høringssvar til kommunalbestyrelsen
Høringssvar: Genudbud af ortopædisk fodtøj
Høringssvar er fremsendt til kommunalbestyrelsen

(19. januar)
(19. december)

Dagsorden / referat fra SSÆs seneste møde Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter fra SSÆ`s møde den 09.01.2017
2 SSÆ - Orienteringssager pkt. A, B , C
Taget til efterretning
5 SSÆ - Dialogmøder med SSÆ
Dialogmøde med SSÆ og Ældrerådet planlagt til 14. juni kl. 16:00
Ældrerådet mener, at den 14. juni er meget sent i forløbet, især når man tænker på, at Ældrerådet i
efterhånden adskillige år har ytret ønske om at komme tidligere ind i processen vedrørende næste års
budget
11 SSÆ Orientering om ny pulje til klippekort på plejecentrene –
Taget til efterretning
12 SSÆ Orientering om pulje til forbedring af mad på plejecentrene -
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Taget til efterretning
13 SSÆ Status på Lejre Kommunes akutfunktion –
Ældrerådet følger sagens behandling
14 SSÆ Regional rammeaftale vedrørende fasttilknyttede læger på plejecentrene –
Ældrerådet er ikke inddraget, og der er ikke planlagt høring. Ældrerådet har gennemgået sagens bilag og
følger sagens behandling
15 SSÆ Årsplan for 2017 –
Af særlig interesse for Ældrerådet er temaet vedrørende kapacitet på Ældreområdet

6.

Ældrerådets Årsregnskab 2016
Bjarne Hørlykke fremlagde det færdige årsregnskab for 2016. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Regnskabet vedlægges referatet, og fremsendes til kommunalbestyrelsen

7.

Ældrerådsvalget 2017
Oplæg til arbejdsplan i forbindelse med Ældrerådets ønske om fremmødevalg ved valget i 2017.
Oplæg og køreplan til det kommende ældrerådsvalg i 2017 gennemgået og drøftet.
Fremsendes til SSÆ og direktør Henrik Nielsen

8.

Orientering og Referater:
8.1 Nyt fra Danske Ældreråd:
8.1.1 - Den 2. marts: Temadag - Tilsyn i ældreplejen
(Kr. 850,- Tilmelding 15. februar)
8.1.2 - Den 2. marts: Valg af Bestyrelsesmedlem og stedfortrædere til D Æ - Hvem er opstillet?
8.1.3 - Ny formand til Danske Ældreråd
Formanden for Danske Ældreråd genopstiller ikke. Der skal vælges ny formand på
repræsentantskabsmøde den 24.4.2017
Pressemeddelelse fra Danske Ældreråd om det nye risikobaserede tilsyn på plejehjem erstatter de
faste tilsyn. Danske Ældreråd frygter at de færre tilsyn betyder at der kan ske flere fejl på
plejehjem, specielt vedrørende medicinering.
8.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Intet nyt

8.3




Orientering i øvrigt:
Aktiviteter siden mødet den 7. december 2016
Møde med Ældresagen den 23.1.2017 på Østergaard
KM deltager i §17.4 udvalg nedsat af Kommunalbestyrelsen (Økonomiudvalget).
KM orienterede om formål med udvalget ,og udvalgets opgaver og møder.
Indvielse af varmtvandsbassin på Bøgebakken den 3.1.2017
Ældrerådets hjemmeside
Er opdateret. Input modtages med tak.


8.4

9.

Eventuelt:
Ingen punkter

10. Næste møde: 8. februar 2017
Kirsten Kornval
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