Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
12.april 2017

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 12. april 2017 kl. 10.00 – 12.30

Hvalsø Rådhus
Lokale 3

Deltagere:

Keld Mortensen, Arnold Backman, Per Lerche Brasch, Bjarne Hørlykke, Mogens Pedersen, Kirsten
Kornval

Afbud fra:

Bent W. Sørensen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 8. marts 2017
Referat godkendt

3.

Dagsorden / Referat SSÆ's seneste møde
Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter fra SSÆ`s dagsorden på mødet den 3 april , 2017
2. SSÆ - Orienteringssager - april
Taget til efterretning
3. SSÆ - Orientering om plejetyngdemåling på plejecentrene
Resultaterne af implementering af Effekt Plus på plejecentrene er taget til efterretning i Ældrerådet
4. SSÆ - Orientering om statusrapport og regnskab for klippekortordningen i Frit valg 2016
Taget til efterretning
5. SSÆ - Orientering om forflytningsstrategi på plejecentrene og i Frit Valg
Ældrerådet vurderer at forflytningsstrategien tilgodeser såvel hensynet til borgernes funktioner og
ressourcer , og arbejdsmiljøet for personalet. Taget til efterretning
6. SSÆ - Evaluering af indsatsene under værdighedspolitikken 2016
Evaluering af indsatsen under værdighedspolitikken er ikke som lovet tilsendt Ældrerådet . Såvel tidsplan
som metodevalg for evalueringen af indsatsen er der ikke orienteret om. Rapporten taget til efterretning.
8. SSÆ – Uanmeldt tilsynsrapport – Hvalsø Ældrecenter – Revas Aps
Taget til efterretning. Ældrerådet udarbejder høringssvar
9. SSÆ – Uanmeldt tilsynsrapport – Bøgebakken – Revas Aps
Taget til efterretning. Ældrerådet udarbejder høringssvar
10.SSÆ -. Uanmeldt tilsyn på plejecentre . – Årsrapport 2016 fra Revas Aps
Taget til efterretning. Ældrerådet udarbejder høringssvar
11. SSÆ – Forslag til redigeret kvalitetsstandard for ledsagerordningen Jf. § 97 i SEL
Da ledsagerordningen gælder for personer indtil 67 år med fysiske funktionsnedsættelser, vurderer
Ældrerådet at kvalitetsstandarden også bør i høring i Ældrerådet.
12. SSÆ – Kvalitetsstandard for alarm og pejlesystemer SEL §§ 124,125,og 130
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Taget til efterretning. Ældrerådet udarbejder høringssvar
13. SSÆ – Fremfærd demens – Samarbejde med Hvalsø Ældrecenter, FOA og KL
Ældrerådet tager projektplanen for ” Fremfærd demens ” til efterretning, og ser frem til at følge projektets
resultater
14. SSÆ – Forbedret indretning af demensboliger i Lejre Kommune
Ældrerådet tager den positive respons på forbedret indretning af demensboligerne til efterretning
15. SSÆ – Plan for analyse af fremtidens demenssituation i Lejre Kommune
Ældrerådet tager procesplan 1 og 2 til efterretning, og ser frem til at blive orienteret om -, og inddraget i
høring af den færdige analyse af fremtidens demenssituation i Lejre Kommune
18. Lukket SSÆ – Udbud Madservice 2017
Taget til efterretning. Ældrerådet udarbejder høringssvar
Forslag til høringssvar .Vedrørende udbud af madservice . Vi tager udbudsmaterialet til efterretning,
men ser gerne at flere inviteres til prøvesmagning

4.

Høringer / Høringssvar
Ældrerådet drøftede følgende høringer, og udarbejder høringssvar
Uanmeldt tilsyn fra REVAS, Hvalsø Ældrecenter
Uanmeldt tilsyn fra REVAS, Bøgebakken
Årsrapport 2016, tilsyn på plejecentrene fra REVAS
Udbud af madservice (Lukket sag)
Kvalitetsstandard for alarm- og pejlesystemer

KK
KK
KK
KM
KM

(26. april)
(26. april)
(26. april)
(26. april)
(26. april)

5.

Ældrerådets årsberetning 2016
Ældrerådet gennemgik sidste udkast til årsrapport 2016. KM tilretter rapporten med de foreslåede
ændringer - Udsendes til Ældrerådet til en sidste gennemgang inden udsendelse til målgruppen for
årsrapporten.

6.

Ældrerådsvalget 2017,næste skridt
Ældrerådets forslag om fremmødevalg er endnu ikke behandlet i SSÆ/Kommunalbestyrelsen.
Det er med beklagelse og undren, at vi i Ældrerådet endnu ikke har modtaget et endeligt svar på vores
oplæg vedrørende det kommende ældrerådsvalg (november 2017)

7.

Indflydelse på Lejre Kommunes Budget 2018 – 2021
Ældrerådet har modtaget henvendelse fra borgmester Carsten Rasmussen om at fremsende forslag til
budget 2018 - 2021 inden 11.5.2017.
Ældrerådet har tidligere fremsat ønske om at blive tidligt inddraget i budgetprocessen omkring
ældreområdet.
Ældrerådet vil benytte henvendelsen fra borgmesteren til at komme tidligt ind i budgetprocessen og
fremsender forslag til budget 2018 - 2021 inden 11.5.2017
Forslag fremsendes til KM inden 1.5.2017 til behandling på Ældrerådets møde den 10.5.2017

8.

Dialogmøde med USSÆ
Endelig oversigt over emner til mødet med SSÆ 14.6.2017
Ældrerådet ønsker følgende punkter drøftet på Dialogmødet med USSÆ den 14. juni 2017:
 Ældrerådsvalget 2017
 Penge til annoncering / promovering af Ældrerådet / ældrerådsvalget i 2017
 Ældrerådet tidligere ind i den del af den kommunale budgetlægningen som vedrører ældre
 Information i organisationen, vedrørende høringspligten over for ældrerådet
 Offentlig trafik - Bus / Telebus / Flextur
 Ældrerådets økonomi - Status for IT til Ældrerådet
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9.

Udflugt for ældre i Lejre Kommune
Status på etablering af akutstuer
Status på faste læger på plejecentrene
Kravspecifikationer til udbud af kommunale tilsyn
Evaluering af værdighedspolitikken
Lejre kommunes hjemmeside
KM er inviteret til et møde med kommunikationskonsulent Mette Juul Skytte og webmaster Sune Lund
Hansen, den 19. april på Allerslev Rådhus, på mødet skal drøftes forslag, ideer og ønsker til Lejre
Kommunes hjemmeside.

10. Orientering og Referater:
10.1 Nyt fra Danske Ældreråd:
1. oktober er FN´s Internationale Ældredag.
Temaet er i år - ”Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaringer, ressourcer og indsats i
fremtidens samfund? ”
10.2 Nyt fra Regionsældrerådet:
 Referat fra mødet 22 marts,2017 Arnold
Godt oplæg fra Roskilde Kommune bl.a. om ansættelse af sygeplejerske som skal arbejde med
hjemtagelse af patienter fra sygehus til kommunen.
Odsherred Kommune har tilsvarende praksis, hvor en visitationssygeplejerske har tæt samarbejde
med Holbæk Sygehus om indlagte patienter og om planlægning af udskrivelse til kommunen.
Spørgsmål til Regionsældrerådets næste møde . Hvad er status fra arbejdsgruppen vedrørende
demensindsatsen i Region Sjælland.
10.3 Orientering i øvrigt:
 § 17,4 udvalgets Camp "Målrettet støtte- et værdigt liv" den 26 marts, 2017
God camp, med gode oplæg ,og processer på temadagen.
Det bliver interessant at se, hvad der "kommer ud i den anden ende"
Foreløbig sidste camp ”Trivsel og læring ” den 7.5.2017 har tilmelding den 24.4.2017
10.4 Ældrerådets hjemmeside:
Intet nyt

11. Eventuelt:
Ingen punkter

12. Næste møde: 10. maj 2017
Kirsten Kornval
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