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I henhold til Ældrerådets vedtægter § 7 skal Ældrerådet hvert år udarbejde en årsrapport til
kommunalbestyrelsen, denne rapport som omhandler 2016 følger herefter:
OM ÆLDRERÅD
Det ligger i lovgivningen, at der skal være et ældreråd i alle kommuner.
o De kommunale ældreråd vælges ved direkte valg mindst hvert fjerde år.
o Kandidaterne skal opstille som enkeltpersoner uden tilknytning til et politisk parti eller
en forening.
o Ældrerådet en selvstændig forvaltningsenhed, omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven og i øvrigt underlagt lovens regler om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i
forvaltningen.
LOVGRUNDLAGET
Lovgrundlaget for ældreråd fremgår af Lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område. De §§§§ i lovgrundlaget, som vedrører ældrerådsarbejdet og ældrerådets samarbejde med kommunalbestyrelsen, fremgår af lovgrundlaget, som kan
læses her.

§§

VALG OG SAMMENSÆTNING
Ældrerådet i Lejre Kommune har 7 medlemmer, endvidere kan der, jfr. Ældrerådets vedtægter,
vælges op til 7 stedfortrædere.
Følgende er valgt for perioden 2014 - 2017:
Keld Mortensen, Gevninge
Mogens Pedersen, Kirke Hyllinge
Bent Wally Sørensen, Højby
Arnold Backman, Hvalsø
Bjarne Hørlykke, Kr. Sonnerup
Per Lerche Brasch, Hvalsø
Kirsten Kornval, Lyndby Strand
Når denne årsberetning udgives skriver vi 2017, det siddende ældreråd er altså i gang med det
sidste år i valgperioden. Det er Ældrerådets håb, at vi i god tid inden ældrerådsvalget i efteråret,
kan finde borgere, som er interesseret i at blive en del af det Ældreråd som skal sammensættes for
årene 2018 til 2021.
FREMMØDEVALG I DEN 21. NOVEMBER
Ældrerådet arbejder for, at ældrerådsvalget i
efteråret bliver afholdt som fremmødevalg,
den 21 november 2017, samme dag som valget
til kommunalbestyrelsen, et ønske vil allerede
fremførte forud for valget til ældrerådet i 2013.
Begrundelsen for Ældrerådets ønske er bl.a., at
der i de kommuner hvori der afholdes
fremmødevalg er en væsentlig højere
stemmeprocent end ved brevvalg - faktisk er der
eksempler på, at stemmeprocenten er steget
med mere end 20 procent i kommuner, hvor man
er gået fra brevvalg til fremmødevalg.
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Et ældrerådsvalg skal naturligvis afholdes adskilt fra valget til kommunalbestyrelse og regionsråd,
men på afstemningssteder, hvor der ikke er ekstra lokaler til rådighed, kan det, inden for valglovens rammer, afholdes i samme lokale.
Der er ikke ved ældrerådsvalget hverken krav eller forventning om at stemmeoptællingen foregår i
umiddelbar forlængelse af valghandlingen, optællingen af stemmerne kan derfor, for at aflaste
administrationen, sagtens vente 2 til 3 dage. Det vil i øvrigt ikke være noget problem for
Ældrerådet, at skaffe det nødvendige antal tilforordnede og stemmetællere.
ÆLDRERÅDETS OPGAVER

Retur til oversigten

Ældrerådets opgave er, at være bindeled mellem de ældre og kommunen, og at rådgive
Kommunalbestyrelsen i alle ældrepolitiske spørgsmål, inden de behandles i de respektive
fagudvalg eller i Kommunalbestyrelsen.
Ældrerådet skal i størst mulige omfang varetage alle ældres interesser, altså ikke kun arbejde med
spørgsmål som vedrører svage ældre, men med alle spørgsmål der kan have betydning for
kommunes borgere på 60 år eller mere.
Det ligger i lovgivningen at alle ældre, i bred forstand, skal have medindflydelse på kommunens
ældrepolitik, såvel i spørgsmål af overordnet karakter, som i forhold der har betydning for ældres
hverdag f. eks. sundhed, boligforhold, kultur, miljø og trafik for at nævne nogle, men også de
kommunale kvalitetsstandarder, som vedrører ældreområdet, skal omkring Ældrerådet inden de
ændres eller vedtages.
Kvalitetsstandarder er de standarder, som kommunalpolitikerne har fastlagt for det kommunale
serviceniveau på ældre- og handicapområdet. Der findes kvalitetsstandarder for mange områder
f.eks. Pleje- og Ældreboliger, Nødkald, Genoptræning, Genbrugelige hjælpemidler, Befordring til
genoptræning, Sygeplejestandarder, Personlig pleje og Praktisk hjælp.
Uddrag af Socialministeriets vejledning om Ældrerådets funktioner
Ifølge socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 gælder følgende om Ældrerådets
funktion (gengivet i uddrag og efterfulgt af Ældrerådets kommentarer)
Formål
1. Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik.
Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Kommunalbestyrelsen
fastholdes og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og
udformningen af kommunens ældrepolitik.
Høringspligtens omfang og procedure
2. Ældrerådet skal rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Ved begyndelsen
af en kommunal valgperiode, skal Kommunalbestyrelsen, i samarbejde med Ældrerådet,
fastlægge de nærmere rammer for rådets virke og proceduren for høringspligten.
Kommunalbestyrelsen
har derefter pligt til at høre Ældrerådet om de sager, der er omfattet af aftalens fastlagte
rammer. Det er dog en betingelse, at rådets formål fortsat opfyldes ved fastlæggelsen af de
nærmere rammer for rådets virke, jf. § 30, stk.1. Opstår der tvivl om, hvorvidt en sag er om
fattet af aftalen, skal denne altid forelægges Ældrerådet. Aftalen om høringspligtens omfang
gælder for én kommunal valgperiode.
Hvis Kommunalbestyrelsen og Ældrerådet ikke kan blive enige om at målrette Ældrerådets
interesseområder i forhold til høringsprocessen, har Kommunalbestyrelsen pligt til at høre
Ældrerådet om alle spørgsmål, der vedrører de ældre, jf. § 30, stk. 3. Ved vurderingen af, om
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et spørgsmål vedrører ældre, må Kommunalbestyrelsens vurdering tage afsæt i formålet
med lovgivningen om Ældreråd, dvs. at Ældrerådene - på grundlag af en demokratisk debat i
ældrebefolkningen - skal rådgive Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformningen og
tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet. Såfremt Ældrerådet skal høres om
alle sager, der vedrører ældre, kan høringen ikke indsnævres til sager, der udelukkende eller i
overvejende grad vedrører ældre. Med alle sager menes også de sager, der behandles for
lukkede døre.
For at sikre, at Ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid,
inden Kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger. Ældrerådet bør derfor tilsendes
relevante dagsordener med bilag. Proceduren og høringsemnerne kan med fordel fastsættes i
vedtægten.
Det er kun Kommunalbestyrelsen, eller den myndighed Kommunalbestyrelsen delegerer
kompetencen til, der efter retssikkerhedslovens § 30, stk. 3, skal høre Ældrerådet. Udvalg, der
efter anden lovgivning (f.eks. folkeoplysningslovens § 34) har en egentlig
afgørelseskompetence, er ikke efter § 30, stk. 3, forpligtet til at høre Ældrerådet, men bør dog
være opmærksom på Ældrerådet i forbindelse med sager, der vedrører ældre.
Spørgsmål vedr. ældre
3. Ældrerådet skal beskæftige sig med de områder, som Ældrerådet finder interessante og gerne
vil prioritere.
Ældrerådet behøver dog ikke kun at beskæftige sig med spørgsmål, der angår borgere med
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, men kan beskæftige sig med alle spørgsmål, der har
betydning for personer på 60 år og derover - f.eks. trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og
kultur.
Ældrerådet kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål. Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at høre Ældrerådet om, hvordan den enkelte
politik i kommunen tilrettelægges administrativt. Typiske eksempler på, hvad der kan have
Ældrerådets interesse, kan f.eks. være Kommunalbestyrelsens forslag til revision af de
lovpligtige kvalitetsstandarder, jf. servicelovens § 139, de årlige budgetter, udbygningsplaner,
iværksættelse af aktiviteter for ældre, borgerservice, biblioteksvæsen, forslag fra kommunale
og regionale forsyningsselskaber eller beslutning om placering af stoppesteder.
Ældrerådets kommentar:
Ældrerådet vil gerne udtrykke tilfredshed med, at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, efter vores
opfattelse, stort set overholder forpligtelsen til at sende sager, som vedrører ældre, i høring.
Det kan undre, at kommunalbestyrelsens øvrige 7 udvalg, måske bortset fra Udvalget for Børn &
Ungdom, tilsyneladende aldrig behandler sager, der kan have betydning for Lejre Kommunes ældre
borgere (60+)
Ældrerådet foreslår derfor, at Lejre Kommune, lige som man har det for at sikre, at beslutninger er
i overensstemmelse med handicappolitikken, indarbejder en fast procedure i sagsbehandlingen og som et fast afsnit i opbygningen af udvalgenes - og kommunalbestyrelsens dagsorden sikrer, at
kommunens "ældrepolitik" og høringspligten overholdes.
MØDER, INDHOLD OG ARBEJDSFORM
Ældrerådet udfører sin virksomhed ved møder Ældrerådet holder ordinært møde en gang om måneden, på
møderne drøftes relevante sager og beslutningerne træffes
under mødet.
Retur til oversigten
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Dagsorden
Ældrerådet dagsorden udformes af formanden, og sendes til medlemmerne 1 uge før Ældrerådets
møde.
Nedennævnte er altid faste punkter på Ældrerådets dagsordenen:
o
o
o
o
o
o

Godkendelse af dagsordenen,
Godkendelse af referat fra foregående møde
Dagsorden/referat fra SSÆ´s seneste møde
Høringer (hvis der er sager i høring)
Orientering
Eventuelt

Mødereferater
Det er selvsagt ikke muligt her at give et fyldestgørende referat af alle årets møder i Ældrerådet,
men efter hvert møde udfærdiges der et referat, som godkendes af Ældrerådets medlemmer og
derefter sendes til kommunalbestyrelsen samt lægges på Ældrerådets hjemmeside:
www.lejre-aeldreraad.dk, hvor referaterne er frit tilgængelige for interesserede.
BAGLANDET

Retur til oversigten

I lovgrundlaget står der ganske klart,
at Ældrerådet i størst mulige omfang
skal varetage ældres interesser og
synspunkter, og tale på de ældres
vegne.
Ældrerådet har en god kontakt bl.a.
i aktivitetscentrene, hvor flere af
Ældrerådets medlemmer er enten
aktive eller ledere. Også via de
lokale ældreklubber og "Sjov
Motion", er der kontakt til vores
målgruppe.
Hygge i aktivitetscentret Nødager, inden fælles spisning

ÅRETS GANG:

Retur til oversigten

Ældrerådet har i 2016 afholdt 11 ordinære møder.
Vi har på disse møder blandt andet forholdt os til ikke mindre end 42
høringer - heraf har de 30 været om kvalitetsstandarder - Ældrerådet
har afgivet skriftlige høringssvar til samtlige høringer.
Høringssvar er Ældrerådets stillingtagen og skriftlige kommentarer til
sager, hvor vi på vegne af alle borgere på 60+, over for Lejre
Kommune, har givet svar i sager som vedrører ældre.
Oversigt over høringssvar kan ses længere nede i årsrapporten,
selve høringssvarene kan læses på Ældrerådets hjemmeside.
Ud over de nævnte 11 ordinære møder, har Ældrerådet deltaget i møder som er
relevante for ældrerådsarbejdet, og med betydning
for ældre borgere i Lejre Kommune.
Ældrerådets 2016 kalender kan i store træk ses herunder.
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JANUAR:
11.

Ældrerådets ordinære møde.
Under mødets punkt 6, Ældremilliarden contra Værdighedsmilliarden, besøg af Gete
Bjerring Markussen, Solveig Hitz og Dina Kaas fra CVO samt formanden for USSÆ,
Leif Nielsen.

25.

Møde med ÆldreSagen i Lejre Kommune på Aktivitetscentret Østergaard - På mødet
blev drøftet emner af fælles interesse, og forventningerne til 2016.

FEBRUAR:
1.

Deltagelse i Bruger- og Pårørenderådsmøde, på Bøgebakken

10
MARTS:
2.

Ældrerådets ordinære møde på Allerslev Rådhus

9.
APRIL:
7.
13.
MAJ:
2.
3.
9.
11.

Deltagelse i Danske Ældreråds temadag, "Rehabilitering, forebyggelse, pårørende
og værdighedspolitik i ældreplejen"
Ældrerådets ordinære møde på Allerslev Rådhus
Ældrerådet deltog i Lejre Kommunes dialogmøde vedrørende udfærdigelse af
kommunes værdighedspolitik
Ældrerådets ordinære møde på Allerslev Rådhus
Deltagelse i Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand
Deltagelse i Danske Ældreråds Ældrepolitiske Konference på Nyborg Strand
Deltagelse i Regionsældrerådets temadag, "Kollektiv trafik". Foruden repræsentanter fra
Ældrerådet deltog Alex Dyberg Albrektsen fra Vej og Park Lejre Kommune
Ældrerådets ordinære møde på Allerslev Rådhus, under punkt 6, Værdighedspolitikken
og brug af de resterende midler, deltog formanden for USSÆ, Leif Nielsen

JUNI:
8.
8.
15.
JULI:
AUGUST:
10.
30.

Ældrerådets ordinære møde på Allerslev Rådhus
Dialogmøde USSÆ og direktør Henrik Nielsen på Allerslev Rådhus
Møde med Faglige Seniorer, på Møllebjerg 2 i Hvalsø, Faglige Seniorer planlægger at
oprette en Lokalafdeling Lejre.

Ældrerådets ordinære møde på Hvalsø Rådhus
Deltagelse i Danske Ældreråds møde for formænd og næstformænd
fra ældrerådene i Region Sjælland

SEPTEMBER:
7.
Ældrerådets ordinære møde på Allerslev Rådhus
7.
Møde med USSÆ - Orientering vedrørende Lejre Kommunes budget 2017-2020
20.
Møde med ÆldreSagens koordinationsudvalg i Østergade Hvalsø
OKTOBER:
5.
Ældrerådets ordinære møde på Hvalsø Rådhus
Formanden for USSÆ, Leif Nielsen, deltog under mødets
punkt 6, Lejre Kommunes budget 2017, Leif Nielsen orienterede
12.
27.
31.

om kommunalbestyrelsens budgetaftale.
Deltagelse i temadag om Valg til Ældre- og Seniorråd.

Deltagelse i temadag, "Patienten som partner
Deltagelse i Temadagdag "Forebyggelse på Ældreområdet"", hvor Sundhedsstyrelsen
informerede om to fokusområder: Ensomhed og Selvmordsadfærd hos ældre.
Retur til oversigten
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NOVEMBER:
8.
Ældrerådets ordinære møde på Hvalsø Rådhus
Under punkt 6, Ældrerådets økonomi", deltog direktør Henrik Nielsen
8.
Deltog i mødet "Det tværsektorielle samarbejde" på Holbæk Sygehus. Mødet var for
for Ældreråd og patient- og pårørendeforeninger i Kalundborg, Holbæk, Odsherred og Lejre
kommuner.
Deltog i Bruger- og Pårørenderådsmøde, Bøgebakken

9.

DECEMBER:
7.
Ældrerådets ordinære møde på Hvalsø Rådhus
DIALOGMØDE MED USSÆ

Retur til oversigten

Før sommerferien (8. juni) havde Ældrerådet det årlige dialogmøde med Udvalget for Social,
Sundhed & Ældre (USSÆ).
Vi var blevet bedt om på forhånd fremsendt de spørgsmål vi gerne ville drøfte med udvalget,
hvilket vi gjorde. Det skal dertil siges at vi, foruden de punkter vi havde fremsendt, på mødet
havde gode mulighed for at drøfte andre relevante emner med udvalget.
Ældrerådet havde på forhånd fremsendt følgende punkter, som vi ønskede at drøfte:


Valgformen ved valg til Ældrerådet i 2017
(Ældrerådet fremsatte ønsket om fremmødevalg ved ældrerådsvalget november 2017)



Penge til annoncering / promovering af Ældrerådet frem mod ældrerådsvalget i 2017
(Det er Ældrerådets mening, at interessen for ældrerådsvalget kan styrkes ved en annoncekampagne i
eftersommeren 2017. Ældrerådets budget indeholder ikke midler til den slags udgifter, hvorfor vi ønskede
tilsagn om, at Lejre Kommune ville finansiere annonceringen)



Ældrerådet tidligere ind i den kommunale budgetlægningen vedrørende ældre
(Ældrerådet udtalte, endnu en gang, ønsket om at komme tidligere med i budgetlægningen på ældreområdet)



Information i organisationen, vedrørende høringspligten over for ældrerådet.
(Ældrerådet mener ikke, at man i den kommunale organisation er opmærksomme nok på det forhold, at
kommunalbestyrelsen og udvalgene har høringspligt i alle sager som har betydning for ældre)



Manglende høringer, bl.a. i forbindelse med årsrapporter
(Ældrerådet fik ikke længere de forskellige årsrapporter fra ældreområdet i høring - Her var tale om en fejl,
som i skrivende stund er rettet)



Kontaktperson til Ældrerådet i Bruger- og Pårørenderådene (vedtægtsbestemt)
(Ældrerådet vil gerne havde et tættere samarbejde med Bruger- og Pårørenderådene på kommunens
plejecentre, f.eks. ved at en "observatør" fra Ældrerådet deltager i Bruger- og Pårørenderådenes møde.
Ældrerådet forespurgte USSÆ om man havde noget imod dette hvis ældrerådet i øvrigt kunne lave en aftale
med de tre Bruger- og Pårørenderåd - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre havde intet imod detteÆldrerådet har nu selv haft kontakt med Bruger- og Pårørenderådene om emnet)



Offentlig trafik - Bus / Telebus / Flextur.
(Det var, og er stadig, Ældrerådets mening, at nedlæggelsen af Telebus Øst er en alvorlig forringelse af
mulighederne for, at ældre, som ikke er selvkørende, kan komme omkring i Lejre Kommune, for eksempelvis
at deltage i aktiviteter på de lokale aktivitetscentre, besøge rådhuse eller biblioteker - eller for den sags skyld venner og bekendte. USSÆ mente, at Lejre Kommune, ved at fastholde de lave takster for kørsel med
FLEXTUR, kompenserede for den manglende telebusdækning.
Ældrerådet medgiver, at FLEXTUR i nogen grad kan kompensere for den manglende Telebus, men selv når
kommunen fastholder den lave takst for kørsel med FLEXTUR, bliver prisen for hver tur omkring dobbelt så høj
som med Telebus)




Ældrerådets økonomi



Informationsmøder om "Helbredsprofilen"

(Herunder IT til Ældrerådets medlemmer - IT har været et emne i flere år og endelig blev der truffet en positiv
beslutning om emnet - Ældrerådet har givet den ønskede tilbagemelding, herefter er intet sket!)
(Kommunen har efterfølgende forsøgt at lave møder om sagen, men tilmeldingerne var for få)
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Udflugt for ældre i Lejre Kommune
(USSÆ havde den mening, at det ville blive for dyrt for kommunen - Det er Ældrerådets mening, at der godt
kan være tale om en rimelig brugerbetaling, selv om det er en kommunal sommerudflugt. Det væsentlige
består i at turen arrangeres og at tilbyde muligheden til de ældre i kommunen)

Flere af de spørgsmål vi drøftede, fik vi med det samme, eller hurtigt efter mødet afklaret, medens
andre desværre endnu ikke ved årets udgang var blevet besvaret.
MØDE MED USSÆ OM BUDGET 2017

Retur til oversigten

Den 7. september havde Ældrerådet møde med USSÆ,
vedrørende den del af Lejre Kommunes budget som
omfatter ældreområdet.
Vi blev på mødet præsenteret for administrationens
budgetforslag / sparekatalog - Det var, efter Ældrerådets
mening, deprimerende læsning, idet forslaget indeholdt
besparelser, inden for "vores område" på godt 5 mio. kr.
Den største foreslåede besparelse, var nedlæggelse af
varmtvandsbassinet på Bøgebakken, allerede inden det
var åbnet, hvilket ifølge forslaget ville give en besparelse
på 1,35 mio. kr. om året.
Mere nærværende var måske forslag som reduktion af
nattevagt bemandingen, nedskæring på aktivitetsmedarbejdere, reduktion af
demenskoordinatorernes driftsbudget, reduktion i genoptræningen, besparelse på hjælpemidler,
sløjfning af tilskud til underholdning på plejecentrene, og lukning af produktionskøkkenet på
Hvalsø Ældrecenter og sidst men ikke mindst var der et forslag om nedsættelse af frekvensen for
rengøring i hjemmeplejen fra som nu hver anden - til hvert tredje uge, et forslag som stort set
dukker op, hver gang der laves budgeter, men som det heldigvis, ind til nu er lykkedes at undgå.
Ældrerådet var i sagens natur modstander af de fleste besparelser på ældreområdet, hvilket vi da
også gjorde opmærksom på i vort høringssvar. Tilbage på listen af besparelser blev en reduktion
på genoptræningsplanen, hvor der primært er tale om effektivisering, og en reduktion inden for
hjælpemiddelområdet, hvor en stor del af besparelsen hentes ved at man hjemtager håndteringen
af mange, især mindre, hjælpemidler fra en ekstern leverandør. Vi håber og tror, at følgerne for de
berørte borgere bliver minimale. I alt blev besparelsen inden for ældreområdet på ca. 1,6 mio. kr.
Det skal nævnes at budgettet for 2017, som blev vedtaget i efteråret 2016, alt i alt endte med at
blive tilfredsstillende for ældreområdet.
Vi ved godt, at administrationen og politikerne, når budgetterne skal laves, sidder med en bunden
opgave, men måske er der alligevel ting som kan "skrues" anderledes sammen, hvis "posen bliver
rystet" f.eks. ved at andre øjne ser på. I Ældrerådet mener stadig, at det kunne være til gavn for
alle parter, hvis vi tidligere fik lejlighed til at komme med i processen omkring budgettet, så også
vore tanker og ideer kan indgå i politikernes forhandlinger - inden det nye budget nærmest bliver
"låst fast" af de politiske aftaler som indgås, blandt andet på kommunens budgetseminar.
VÆRDIGHEDSPULJEN

Retur til oversigten

Fra og med 2016 er "Ældremilliarden" blevet til "Værdighedspuljen" - men beløbet er det samme,
små 5 millioner Kroner.
Det er for tidligt at bedømme, om det gør den store forskel.
En forskel er dog - kommunerne skal, for at få del i værdighedspuljen, have en værdighedspolitik
der som minimum beskriver, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte nedenstående 5
områder:
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o
o
o
o
o

Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død

I begyndelsen af april havde Lejre Kommune inviteret Ældrerådet, relevante interessegrupper
samt personalegruppen fra Center for Velfærd og Omsorg (CVO), til et dialogmøde med henblik på
at etablere den nye værdighedspolitik. På mødet kunne alle fremmødte komme med forslag og
ideer og dermed få indflydelse på den kommende politik - og på det oplæg der fremkom efter
mødet var det da også tydeligt, at deltagerne havde sat deres aftryk.
Efter at have nærlæst oplægget (høringsmaterialet) havde Ældrerådet yderligere et par forslag
som kunne tydeliggøre politikken, disse forslag blev medtaget i Lejre Kommunes færdige
værdighedspolitik.
De projekter Lejre Kommune havde igangsat under "Ældremilliarden" falder enten i god tråd med
intentionerne i "Værdighedspuljen" eller er overgået til kommunens drift. På den måde har vi,
efter Ældrerådets opfattelse, fået fornuftigt udbytte af Ældremilliarden og samtidig givet
projekterne i værdighedspuljen en god start.
Retur til oversigten

HØRINGER
Ældrerådet er i 2016 blevet bedt om at afgive høringssvar i 42 sager - alle sager har været drøftet
på Ældrerådets møder og vi har afgivet skriftlige høringssvar.
Herunder et overblik over de emner, som i 2016 har været til høring i Ældrerådet
Tilsyn:
Uanmeldt tilsyn fra Revas Aps. - Ammershøjparken, 15. september 2015
Uanmeldt tilsyn fra Revas Aps. - Ammershøjparken, 27. september 2016
Uanmeldt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed – Bøgebakken, 14. april 2016
Kvalitetsstandarder:
Personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven § 83
Bassintræning jfr. Serviceloven § 86
Bassintræning jfr. Serviceloven § 140
Nødkald
Plejebolig jfr. § 192a
Ældre- og Handicapbolig, jfr. § 54
Genoptræning efter Sundhedsloven § 140
Genoptræning efter Serviceloven § 86
Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven § 140a
Brugerstyret personlig assistance, Lov om social service § 95
Forebyggende hjemmebesøg
Genbrugelige hjælpemidler
Pasning af døende - Lov om social service §§ 119, 120 og 121
Pasning af nærtstående med handicap
Hjælp til sygeplejeartikler og lign. - Lov om social service § 122
Forbrugsgoder, Lov om social service § 113
Boligindretning, Lov om social service § 116
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Kvalitetsstandarder - Kropsbårne hjælpemidler:
Pkt. 1, Benskinner og fodskinner, Lov om social service § 112
Pkt. 2. Brystproteser, Lov om social service § 112
Pkt. 3 - Diabetesartikler, Lov om social service § 112
Pkt. 4, Halskrave / nakkestøtte, Lov om social service § 112
Pkt. 5, Inkontinens - bleer, Lov om social service § 112
Pkt. 6, Inkontinens - kateter og tilbehør, Lov om social service § 112
Pkt. 7. Kompressionsstrømper til ben, arme og hænder, Lov om social service § 112
Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj, Lov om social service § 112
Pkt. 9, Paryk, Lov om social service § 112
Pkt. 10. Skulder-, albue-, håndleds- og håndbandage/-, Lov om social service § 112
Pkt. 11 - Stomiartikler, Lov om social service § 112
Pkt. 12, Støttekorset, Lov om social service § 112
Pkt. 13 - Armprotese og benproteser, Lov om social service § 112
Øvrige høringssvar
Sygeplejestandard - Nr. 4 - Terminal pleje
Magtanvendelse 2014 og 2015
Værdighedspuljen
Værdighedspolitik
Disponering / udmøntning af restbeløbet af puljemidlerne fra Værdighedspuljen
Proces for anvendelsen af midlerne i værdighedspuljen 2017

Kravspecifikationer, Udbud om praktisk hjælp
Udkast til kravspecifikationer - Levering af ortopædisk fodtøj m.v.
Lejre Kommunes budget, 2017 - 2020

Alle høringssvar kan læses på Ældrerådets hjemmeside - (Åbnes i nyt vindue)
Retur til oversigten

MÆRKESAGER
Ældrerådet arbejder for, at ældre borgere kan leve et trygt og aktivt seniorliv.
Desværre er ingen af de mærkesager Ældrerådet nævnte i årsberetningen sidste år blevet
uaktuelle:
o Sikkerhed i ældre- og plejeboliger (Røg- / Brandalarmer)
o Forebyggelse af ensomhed
o Brugervenlighed på kommunens hjemmesider
o Offentlige let tilgængelige og prisrigtige transportmuligheder i alle dele af kommunen
Forebyggelse af ensomhed:
Ufrivillig ensomhed er stadig et problem der tales alt alt for lidt om, og af den grund er vanskeligt
at gøre noget ved. I Ældrerådet tror vi, at en del af løsningen kan være at italesætte problemet og
derved få blandt andre "naboens" hjælp til at opspore dem der ufrivilligt sidder hjemme, og føler
sig ensomme.
Det løser naturligvis ikke problemet blot at opspore det, men det må være første skridt på vejen.
Næste skridt kunne være, at lede borgeren hen til nogle af de mange spændende aktiviteter der
stort set hver dag året rundt tilbydes i Lejre Kommune.
11

Ældrerådet i Lejre Kommune - Årsberetning 2016

I den forbindelse bliver vi desværre nødt til, at pege på det transportproblem, som for mange
melder sig, når man ønsker at deltage i en aktivitet.
Ældrerådet mener, at telebusserne stort set kunne indfri de krav og ønsker der var / er til
transport internt i Lejre Kommune, og til den "rigtige" pris - Det var en stor fejl at Telebus Øst, i
øvrigt helt uden at spørge brugerne, blev nedlagt.
"Varm mad og socialt samvær"
Denne aktivitet i aktivitetshuset Nødager i
Gevninge, besøges hver anden tirsdag af
40 - 50 borgere som i fællesskab laver
mad, spiser sammen og hygger sig.
Grundstammen af dem der spiser sammen i Nødager er ikke ensomme, men
ældre borgere med overskud i hverdagen,
som bare synes det er hyggeligt at være
sammen med andre, og som gerne tager
imod en ny der har fået lyst til at deltage i
spisefællesskabet.
Bordene er dækket - klar til 40-50 forventningsfulde "fællesspisere"
De forebyggende medarbejdere i området
er meget opmærksomme på spisearrangementet i Nødager, og det er ofte dem, der har givet en
ny gæst "det sidste skub" ind i fællesskabet og ud af ensomheden.
I Ældrerådet tror vi, at modellen fra Nødager også kan bruges i andre dele af kommunen, med
tilsvarende arrangementer på vore aktivitetscentre, eller måske på vore plejecentre.
Retur til oversigten

ARRANGEMENTER
Ældrerådet har som tidligere nævnt ikke penge til at afholdelse arrangementer.
I oktober 2017 vil vi dog i samarbejde med ÆldreSagen, stort set med vores arbejdskraft som
modydelse, afholde et panelmøde, hvor lokalpolitikerne får mulighed for at præsentere deres
visioner for Lejre Kommunes ældreområde i de kommende 4 år.
Et tilsvarende møde, som vi afholdt forud for kommunevalget i 2013, fyldte Kulturhuset i Hvalsø,
og såvel de fremmødte borgere som lokalpolitikerne udtrykte stor begejstring over mødet.
Det er også Ældrerådets håb, at vi på en eller anden måde kan skaffe penge til at afholde 1 - 2
møder i kommunen, i forbindelse med opstillingen af kandidater til ældrerådsvalget.

SENIORGUIDE OG HJEMMESIDE
SENIORGUIDEN
Ældrerådets Seniorguide, som udkom i forsommeren 2014, indeholder
stadig relevante oplysninger om det meste - Fra hjælp med oprettelse
af Digitale Postkasse, Lån af hjælpemidler, Visitering til hjemmehjælp,
Afløsning og aflastning, Kommunal Madservice og Indkøbsordning - til
Nyttige adresser og telefonnumre.
Seniorguiden er uddelt fra biblioteker, aktivitetscentre, og lægehuse,
hvor eksemplarer stadig kan afhentes.
Seniorguiden kan også læses via Ældrerådets hjemmeside (Link)
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HJEMMESIDEN

Det er godt at kunne konstatere, at Ældrerådets
hjemmeside, www.lejre aeldreraad.dk besøges
af stadig flere borgere. Relevant information om
aktiviteter der afholdes for ældre medborgere er
topscoreren, men også hjemmesidens links til
pleje- / ældrecentrenes månedlige nyheds- og
informations blade, "Husavis" og "Impuls" bruges
flittigt, lige som vores tilbud om nem adgang til
at læse Ældrerådets referater og høringssvar
benyttes af mange.
Men vi vil fortsat gerne forny os, så hvis
du har en ide til noget vi bør skrive om,
eller hvis du selv har skrevet noget,
som du synes hører til på Ældrerådets
hjemmeside, så lad os høre om det.
Retur til oversigten

FORBINDELSER TIL OMVERDENEN
DANSKE ÆLDRERÅD
Ældrerådet i Lejre Kommune er tilknyttet DANSKE ÆLDRERÅD, som er interesseorganisation for
ældrerådene i samtlige 98 danske kommuner.
Danske Ældreråd varetager ældrerådenes kontakt til Regering og Folketing, samtidig med, at de
formidler god og relevant information til ældrerådene i det ganske land.
Danske Ældreråd afholder desuden regelmæssigt temadage og konferencer for ældrerådene, og
medvirker på den måde til at ældrerådenes baggrundsviden holdes up to date.
REGIONSÆLDRERÅDET
REGIONSÆLDRERÅDET dækker alle 17 kommunale ældreråd i Region Sjælland.
Regionsældrerådet tager sig, på samme måde som de kommunale ældreråd, af sager som
vedrører ældre, dog udelukkende sager som behandles i Regionen, f.eks. sundhed og trafik.
Regionsældrerådet er repræsenteret i Patientinddragelsesudvalget, i Sundhedskoordinationsudvalgets samt i Den tværfaglige Demensstyregruppe i Region Sjælland
Ud over det nævnte laver Regionsældrerådet bl.a. temamøder og andre arrangementer, som det
ikke vil være muligt for de enkelte kommunale ældreråd at håndtere.
Arnold Backman er Lejre Ældreråds repræsentant I Regionsældrerådet.

Retur til oversigten
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ÆLDRESAGEN
Ældrerådet har et inspirationssamarbejde med ÆldreSagens lokalafdelinger, Lejre, Bramsnæs og
Hvalsø. Vi afholder, til gensidig gavn, møde med de tre lokalafdelingers koordinationsudvalg to
gange om året.
Som nævnt tidligere arrangerer Ældrerådet sammen med ÆldreSagen, i oktober 2017, et
panelmøde for de politiske partier og eventuelle lokallister, forud for valget til
kommunalbestyrelsen i november.
Retur til oversigten

DEN NÆRMESTE FREMTID











I efteråret 2017 er der, som tidligere nævnt, valg til ældrerådet. Det er vigtigt, at der findes
/ melder sig flest mulige kandidater, som vil stille sig til rådighed og vil arbejde for de ældre
i Lejre Kommune de næste 4 år. Der skal helst være mindst 14 som vil opstille, idet der ved
ældrerådsvalget skal vælges 7 medlemmer af ældrerådet og 7 suppleanter.
I en tid hvor mere og mere, i kontakten til det offentlige, foregår med computeren og ofte
skal klares ved selvbetjening, er det vigtigt at kommunens hjemmeside er let tilgængelig
for alle.
Lejre Kommune har i flere år, med blandet held arbejdet på at udvikle og forbedre kommunens hjemmeside, blandt andet for at gøre den lettere tilgængelig for brugere som ikke
dagligt arbejder med computer, heriblandt mange ældre.
Vi ved godt, at det job er uhyre vanskeligt, og at mange gode kræfter arbejder ihærdigt på
at finde "de vise sten" og løse opgaven - Der er et stykke vej endnu, men noget tyder på, at
man er på rette spor.
Ældrerådet stiller sig gerne til rådighed, med de erfaringer vi selv dagligt gør os med Lejre
Kommunes hjemmeside.
Ældrerådet vil fortsat arbejde på, at vi komme tidligere ind i budgetprocessen, således at
vi, til gavn for ældre borgere, kan få større indflydelse på hvad pengene skal bruges til.
Lejre Kommune stopper fra nytår 2018 med at indsamle haveaffald og storskrald, og
overlader derved bortskaffelsen til borgerne selv, mange ældre, som ikke selv har mulighed
for at transportere affaldet, få en derfor stor udfordring.
I Ældrerådet mener vi, at det er borgerne selv, som gennem tiden har betalt for at få
indsamlet og bortskaffet affaldet, vi ønsker derfor, at Lejre Kommune revurderer
beslutningen om at indstille indsamling og bortskaffelse af storskrald og haveaffald, så
ordningen kan fortsætte også efter 2017.
Hensigtsmæssig og prisrigtig transport for borgerne i
Lejre Kommune er desværre en mangel - Ældrerådet
ønsker derfor, at Lejre Kommune påtager sig opgaven
at sikre, at borgerne kan komme rundt i kommunen
med offentlig transport, uden andet betalingsmiddel
end Rejsekortet.
I Ældrerådet ønsker vi, at man i Lejre Kommune seriøst undersøger muligheden for at
arrangerer en årlig sommerudflugt for kommunens ældre borgere, et tilbud som findes i
mange andre kommuner.
Alternativt kunne man eventuelt arrangere en ÆLDREDAG, med spisning og underholdning,
et eller flere steder centralt kommunen. Måske kunne leverandøren til den kommunale
madordning levere maden - så kunne man samtidig få en bedømmelse af, hvad borgerne
mener om leverandørens mad.
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AFSLUTNING
Ældrerådet vil afslutningsvis gerne sige tak til politikerne og til medarbejderne i forvaltningen for
samarbejdet i årets løb.
Det har, også i 2016, været en stor fordel for os, at vi har kunne trække på den ekspertise og
specialviden der er, såvel blandt politikere som administrative medarbejdere.
Ældrerådet vil også gerne sige tak, til de som til dagligt arbejder med pleje og omsorg hos
modtagerne af hjemmehjælp og hos beboerne på vore plejecentre - Vi ved, at såvel
plejehjemsbeboerne og de hjemmeboende som deres pårørende synes, at I gør et rigtig godt
arbejde, hver eneste dag - Det synes vi også.
Ældrerådet.

Årsberetningen er vedtaget i Ældrerådet den 12.april 2017

Retur til oversigten
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DISTRIBUTION AF ÅRSBERETNINGEN

Ældrerådets Årsberetningen for 2016 er sendt til:
Kommunalbestyrelsen
Kommunaldirektør Inger Marie Vynne
Direktør Henrik Nielsen
Leder CVO
Visitation og Hjælpemiddelchef Helle Klink Pedersen
Leder af Ældrecentrene Charlotte Thygesen
Leder af Aktivitetscentrene Solveig Hitz
Bruger- og Pårørenderådet på Bøgebakken
Bruger- og Pårørenderådet i Ammershøjparken
Bruger- og Pårørenderådet på Hvalsø Plejecenter
ÆldreSagen Bramsnæs
ÆldreSagen Hvalsø
ÆldreSagen Lejre
Lejre Kommunens hjemmeside (Ældrerådet)
Dagbladet
Midtsjællands Folkeblad
Hornsherred Lokalavis
Lejre Lokalavis
Roskilde Avis
Paperboy
Ældrerådets hjemmeside
Retur til oversigten
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