Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
11. februar 2017

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 8. februar 2017

Hvalsø Rådhus
Lokale 3 (Akvariet)
Deltagere:

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

Gæst:

Direktør Henrik Nielsen deltager i pkt. 3.

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 11. januar 2017
Referat godkendt

3.

Direktør Henrik Nielsen vedrørende administration af Ældrerådets budget
Henrik Nielsen orienterede om, hvordan man tænker at Ældrerådets budget kan administreres fremover,
tillige drøftelse af Ældrerådets fremsendte oplæg til det kommende ældrerådsvalg i 2017 - se pkt. 6
Henrik Nielsen orienterede om forslaget til administrativ konstruktion , hvor alle udgifter betales direkte
af administrationen, medens Ældrerådet har en udlægskasse til fx repræsentative udgifter. Ældrerådet
mener at det er et glimrende forslag, som kan aflaste Ældrerådet med administration af budgettet. HN
foranlediger, at der afholdes møde mellem KM, Bjarne Hørlykke og Jannie Bitsch vedrørende overgangen
og det videre forløb.
Ældrerådets økonomi blev generelt drøftet med fokus på at sikre mulighed for deltagelse i temadage,
seminarer , arbejdsgrupper i Regionen m.v. Ligeledes blev tidligere drøftelse med Henrik Nielsen og SSÆ
udvalget om IT løsninger for Ældrerådet kort drøftet.
Ovennævnte er budgetmæssigt en politisk afgørelse.
Konklusionen er at der i den forestående budgetproces kan sikres sammenhæng mellem budget og
forbrug .

4.

Dagsorden / Referat SSÆ's seneste møde 30.1.2017
Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter fra SSÆ`s møde den 30.1.2017
2-3-4-5-6-7-8-9-10- 12 - 15

2. SSÆ - Orienteringssager - Februar
Taget til efterretning
3. SSÆ - Årsrapport om området for erhvervet hjerneskade
Rappporten er sendt i høring i Ældrerådet og forslag til høringssvar blev drøftet
4. SSÆ - Årsrapport om frivillighed på plejecentrene
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Rapporten er sendt i høring i Ældrerådet , og forslag til høringssvar blev drøftet
5. SSÆ - Årsrapport om de forebyggende hjemmebesøg og andre
sundhedsfremmende aktiviteter
Rapporten er sendt i høring i Ældrerådet , og forslag til høringssvar blev drøftet
6. SSÆ - Årsrapport for Social og Sundhedsuddannelserne 2016
Rapporten er sendt i høring i Ældrerådet, og forslag til høringssvar blev drøftet
7. SSÆ - Årsrapport - Forflytningsindsats og velfærdsteknologi
Rapporten er sendt i høring i Ældrerådet, og forslag til høringssvar blev drøftet
8. SSÆ - Årsrapport - Demensindsats 2016
Rapporten er sendt i høring i Ældrerådet, og forslag til høringssvar blev drøftet
9. SSÆ - Kvalitetsstandard for støtte til køb bil - Serviceloven § 114
Kvalitetsstandarden er sendt i høring i Ældrerådet, og forslag til høringssvar blev drøftet
10. SSÆ - Her og Nu service med høringssvar
Taget til efterretning
12. SSÆ - Forslag til Årsplan 2017
Taget til efterretning
15. KF - Nyt koncept for afholdelse af Frivillig Fredag
Taget til efterretning
5.

Høringer / Høringssvar
Ældrerådet udarbejder høringssvar til følgende årsrapporter , samt kvalitetsstandard
Årsrapport 2016 - Forflytningsindsats og Velfærdsøkonomi
(KM)
22. februar
Årsrapport 2016 - Social- og Sundhedsuddannelserne
(KK)
22. februar
Årsrapport 2016 - Frivillighed på plejecentrene
(KM)
22. februar
Årsrapport 2016 - Demensindsatsen
(KK)
22. februar
Årsrapport 2016 - Hjerneskadeområdet
(KK)
22. februar
Årsrapport 2016 - Forebyggende hjemmebesøg og andre
sundhedsfremmende aktiviteter
(KM)
22. februar
Kvalitetsstandard - § 114 støtte til køb af bil
(KM)
22. februar

6.

Ældrerådsvalget 2017
Drøftelse af Ældrerådets fremsendte oplæg til det kommende ældrerådsvalg i 2017 med direktør Henrik
Nielsen.
Henrik Nielsen medgav, at det kunne være en god ide, at afholde ældrerådsvalget som et fremmødevalg HN havde drøftet Ældrerådets forslaget med borgmesteren, og fremkom på den baggrund, med et
alternativt forslag til afvikling af valget - en kombination af brevstemme- og fremmødevalg: Udsendelse af
stemmekort og øvrigt materialet som ved brevvalg, men med mulighed for at aflevere stemmekortet i en
"postkasse" på afstemningsstedet, samme dag som kommunevalget afholdes.
Ældrerådet tager Henrik Nielsens orientering til efterretning - det er dog Ældrerådets opfattelse, at det
foreslåede alternativ mere er et forsøg på at spare den returporto der er forbundet med et brevstemmevalg, end det er et forsøg på, at imødekomme Ældrerådets ønske om et fremmødevalg.
Vi mener ikke, at den foreslåede løsning vil indfri de forventninger vi i Ældrerådet har, om at der ved et
fremmødevalg kan skabes større interesse for ældrerådsvalget og dermed større stemmeprocent Ældrerådet fastholder derfor ønsket om at ældrerådsvalget afholdes som fremmødevalg.
I henhold til lovgivningen skal Ældrerådet inddrages i processen med planlægningen og afholdelsen af
ældrerådsvalget, vi forventer at denne proces startes sidst på foråret.

7.

Referat fra mødet med ÆldreSagen i Lejre Kommune
Referatet taget til efterretning - Der er indgåede aftaler om at Ældrerådet sammen med Ældresagen
afholder et borgermøde, med et panel af lokalpolitikere, forud for kommunalbestyrelsesvalget i november
- borgermødet planlægges afholdt i Kulturhuset i Hvalsø den 6. oktober.
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8.

Orientering og Referater:
8.1 Nyt fra Danske Ældreråd:
Temadag: "Tilsyn i Ældreplejen" Næstved den 2. marts - Kr. 850,KK og KM deltager
Repræsentantskabsmøde 24. april
Ældrepolitisk konference 25. april
KM, KK og AB har sagt ja til at deltage
8.2
8.3


8.4

9.

Nyt fra Regionsældrerådet:
Ingen aktiviteter i perioden
Orientering i øvrigt:
Aktiviteter siden mødet den 11. januar 2017
Møde med Ældresagen 23.1.2017 på Østergaard
KM orienterede om deltagelse i § 17.4 udvalget. Udvalget arbejder foreløbig med temaerne
"Målrettet støtte" og "Bæredygtig vækst"
Ældrerådets hjemmeside:
Opdateres snarest med oplysninger om borgernes mulighed for at deltage i debatten om
"Målrettet støtte" og "Bæredygtig vækst"

Eventuelt:
Borgerrådgiver Erik Asp inviteres til et senere møde i Ældrerådet

10. Næste møde: 8. marts 2017
Kirsten Kornval
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