Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
16. maj 2017

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 10. maj 2017

Hvalsø Rådhus
Lokale 2

Deltagere:

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

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 12. april 2017
Referat godkendt

3.

Dagsorden / Referat SSÆ's seneste møde
Ældrerådet drøftede følgende punkter fra USSÆ`s dagsorden
2. ØU - Borgerrådgiverens Årsberetning for 2016
Ældrerådet vurderer årsrapporten er informativ , og borgerrådgiverfunktionen tilgodeser bl.a. borgernes
retsstilling. Taget til efterretning
3.SSÆ - Orienteringssager – Maj
Taget til efterretning, dog skal det bemærkes, at de risikobaserede tilsyn, som udføres af Styrelsen for
Patientsikkerhed erstatter de frekvensbaserede embedslægetilsyn, men ikke det Kommunale tilsyn på
plejecentrene
4.SSÆ - Tilsagn om støtte fra puljen til klippekort til plejehjemsbeboere
Taget til efterretning
6. SSÆ - Uanmeldte tilsyn på plejecentrene - Årsrapport 2016 - med høringssvar
Taget til efterretning
7. SSÆ - Uanmeldt tilsynsrapport - Hvalsø Ældrecenter - Revas Aps - med høringssvar
Taget til efterretning
8. SSÆ - Uanmeldt tilsynsrapport - Bøgebakken - Revas Aps - med høringssvar
Taget til efterretning
10. JA - Årsstatistik 2016, Ankestyrelsens behandling af klager i 2016 over Lejre Kommunes afgørelser på
social- og beskæftigelsesområdet
Taget til efterretning, da årsstatistikken kommer i høring i Ældrerådet
11. SSÆ- Cykling uden Alder - Øresund Rundt
Taget til efterretning
12. SSÆ - Kvalitetsstandard for alarm og pejlesystemet SEL §§ 124, 125 og 130 - med høringssvar
Taget til efterretning med bemærkning om at ansøgningsskemaet ikke findes på Lejre Kommunes
hjemmeside, men kun på borger.dk. Henvisningen i kvalitetsstandarden er således ikke i
overensstemmelse med de faktiske forhold om ansøgningsproceduren.
14. SSÆ - Brugertilfredshedsundersøgelse: Genoptræning 2017
Taget til efterretning, da undersøgelsen kommer i høring i Ældrerådet
17. SSÆ - Valg af ældreråd for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021
Taget til efterretning . Ældrerådet drøfter den videre proces med SSÆ på mødet den 14.6.2017
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4.

Høringer / Høringssvar
Ældrerådet har siden sidste møde afgivet høringssvar til følgende:
- Uanmeldt tilsyn fra REVAS, Hvalsø Ældrecenter
- Uanmeldt tilsyn fra REVAS, Bøgebakken Ældrecenter
- Årsrapport 2016, tilsyn på plejecentrene fra REVAS
- Udbud af madservice (Lukket sag)
- Kvalitetsstandard for alarm- og pejlesystemer
I følge referatet fra USSÆs seneste møde, kan nedennævnte forventes i høring:
Brugertilfredshedsundersøgelse genoptræning 2017
Årsstatistik 2016, Ankestyrelsens behandling af klager i 2016 over
Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet

5.

Ældrerådsvalget 2017
Ældrerådet drøftede USSÆs beslutning, fra mødet den 8. maj, vedrørende Ældrerådets ønske, om at valget
til Ældrerådet afholdes som fremmødevalg.
I koncerndirektionens oplæg til USSÆs dagsorden står der bl.a. :
Administrationens vurdering:
Administrationen foreslår, at valg til nyt Ældreråd sker som brevstemmevalg med sidste
frist for afgivelse af stemme kl. 20.00 den 21. november 2017.
Brevstemmevalget foreslås med den begrundelse, at der ikke er fysisk plads på alle 10
afstemningssteder i Lejre Kommune, til at afholde både kommunal- og regionsrådsvalg
samt ældrerådsvalg, da ældrerådsvalget skal afholdes i særskilt lokale.

Administrationen imødekommer Ældrerådets ønske så langt, at det vil være muligt at
aflevere sin brevstemme i særligt opstillede stemmeurner på samtlige 10 valgsteder i
kommunen på valgdagen til kommunal- og regionsrådsvalget.
På den måde imødekommes ønsket om en højere stemmeprocent formentlig.
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anbefalede på sit møde mødet den 8. maj 2017 koncerndirektionens
indstilling.
Ældrerådet drøftede USSÆs anbefaling / beslutning. Vi mener dog ikke, at begrundelsen for at afvise
afholdelse af fremmødevalg er fair.
Ældrerådet fik, allerede forud for valget i 2013, indføjet muligheden for fremmødevalg i vedtægterne, og
gjorde på det tidspunkt i valgbestyrelsen opmærksom på, at vi fremover ønskede ældrerådsvalget
gennemført som fremmødevalg. (Flere af de politikere, som dengang sad i valgbestyrelsen, sidder stadig i
USSÆ)
Efterfølgende har Ældrerådet, såvel mundtligt som skriftligt, gentaget ønsket om fremmødevalg adskillige
gange, eksempelvis på dialogmødet med USSÆ i juni 2016 og senest i Ældrerådets referat fra mødet i
december 2016, hvor vi også nævner, at vi nu var klar med en køreplan for afvikling valget.
Ældrerådet sendte det færdige oplæg til en "køreplan" for fremmødevalg til koncerndirektøren og til USSÆ
i januar 2017.
Vi mener, at der, set i det nævnte perspektiv, har været god tid til at løse det "pladsproblem" - som er
argumentet for USSÆs afvisning af fremmødevalg i Lejre Kommune - og vi ved, at adskillige af de
kommuner, som den 21. november vil gennemfører fremmødevalg, har haft tilsvarende udfordringer, som
de på kreative måder har løst.
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Ældrerådets ønske om at afholde ældrerådsvalget som fremmødevalg, blev, selv om ønsket som nævnt
har været kendt, først behandlet politisk i udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 8. maj. ....
Under alle omstændigheder for sent til at det kunne nås at planlægge afholdelse ældrerådsvalget i 2017
som fremmødevalg - I Ældrerådet afventer vi derfor nu et oplæg om nedsættelse af en valgbestyrelse, så
planlægningen af det valg, der under alle omstændigheder skal være, kan begynde.
Det står i Ældrerådets vedtægter, at Ældrerådet i valgbestyrelsen repræsenteres af formanden. Ældrerådet
har et ønske om, at vi, i den valgbestyrelse der nedsættes, udover af formanden, kan blive repræsenteret
med yderligere 1 – 2 medlemmer i det videre arbejde med forberedelse af valget.
Ældrerådet ser gerne, at dette indskrives i vedtægterne, og vil i den forbindelse fremsætte forslag til
ændring af vedtægternes § 5 stk. 5, så der fremtidigt kommer til at stå:
"Valgbestyrelsen for ældrerådsvalget består af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og
formanden plus 2 medlemmer af det siddende Ældreråd".
Ældrerådet er, ad omveje blevet bekendt med, at Handicaprådet har været inviteret på "rundtur" i
kommunen for at se på forholdene på valgstederne, efter Ældrerådets mening uhyre relevant, men vi
mener også, at det, i lyset af Ældrerådets ønske, måtte have været relevant at invitere Ældrerådet med på
samme tur, så kunne vi, om ikke andet, have fået syn for sagen, og måske være kommet med forslag til
løsninger.

6.

Indflydelse på Lejre Kommunes budget 2018 - 2021
Ældrerådet drøftede følgende forslag til budget 2018 - 2021:
Tilskud til foreninger der udbyder idræt til + 65, herunder til lokaleforhold
Fortsættelse af den kommunale ordning om afhentning af haveaffald og storskrald. Baggrunden for
forslaget er mange ældres begrænsede muligheder for selv at kunne transportere haveaffald og storskrald
til KARAs opsamlingspladser.
Forslag om ændring / udbygning af omklædningsfaciliteterne ved varmtvandsbassinet på Bøgebakken
Ældrerådet støtter alle forslag, og fremsender selv budgetforslag til de to sidstnævnte forslag

7.

Dialogmøde med USSÆ
De fremsendte punkter til dialogmødet den 14.6.2017 med USSÆ blev gennemgået og drøftet

8.

Lejre kommunes hjemmeside
KM Informerede om mødet med Mette Juul Skutte og Sune Lund Hansen vedrørende Lejre Kommunes
hjemmeside
En god dialog .
Der er iværksat flere tiltag vedrørende udvikling af Lejre Kommunes hjemmeside. Bl.a. bedre
søgefunktioner og der er netop igangsat en brugertilfredshedsundersøgelse af Lejre.dk med det formål at
blive klogere på hjemmesidens funktionalitet og service til borgerne .

9.

Orientering og Referater:
9.1 Nyt fra Danske Ældreråd:
Ny formand for Danske Ældreråd Erik Stagsted fra Vesthimmerlands Kommune , blev valgt på
Repræsentantskabsmøde den 23.4.2017
9.2 Nyt fra Regionsældrerådet:
Møde om Frivillighed den 8.5.2017 på Amtsgården i Sorø.
KM, AB og KK deltog
Gode oplæg fra Holbæk Kommune og fra FOAs formand, Dennis Kristensen, om frivilliges
organisering, - opgaver og - store betydning i samfundet - PLUS et godt oplæg om organisering af ”
Mænds Mødested ” som er igangsat i flere af landets kommuner
9.3 Orientering i øvrigt:
§ 17,4 udvalget:
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Camp den 7. maj: "Uddannelse og beskæftigelse", "Trivsel og Læring", "Fællesskaber og fritid"
Gode oplæg og drøftelser ; KM og AB deltog
Øvrig information
Invitation udsendt til Politikerne til valgmøde den 4.10,2017

10. Ældrerådets hjemmeside:
Siden vil blive brugt aktivt i forbindelse med ældrerådsvalget

11. Eventuelt:
Ingen punkter

12. Næste møde:
14. juni 2017 kl. 13:30 til 16:00 - i forlængelse af dette møde holder Ældrerådet dialogmøde med USSÆ

Kirsten Kornval
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