Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Kommunalbestyrelsen

Gevninge den 6. oktober 2017

Høringssvar vedrørende:

Fremtidens sociale tilbud
Ældrerådet har med interesse læst det omfattende og udførlige høringsmateriale om fremtidens sociale tilbud
til borgere i Lejre Kommune . Ældrerådets høringssvar vedrører fase 2 og 4, hvor administrationen har
undersøgt forhold der relaterer til den faglige kvalitet , og leverandørstrategi på området.
Faglig kvalitet.
Ældrerådet vurderer, at administrationens anbefalinger om at styrke den faglige kvalitet gennem uddannelse og
efteruddannelse af personalet kan sikre at der fremadrettet kan imødekommes flere behov. Dette er gældende
for bl.a. den voksende gruppe af ældre handicappede, der kan udvikle demens.
Dette kræver også fremadrettet et stærkere samarbejde på tværs af forvaltninger, herunder bl.a. fokus på Lejre
Kommunes boligforhold , specialiserede aktivitetstilbud , tilgængelighed og transportmuligheder.
Leverandørstrategi
Ældrerådet vurderer, som det også fremgår af kommissoriet, at leverandørstrategien er et vigtigt element i den
fremtidige udvikling af de sociale tilbud på området.
Vi vurderer som administrationen, at strategien bør indeholde både en køber og en sælgerstrategi, for at kunne
dække behovene for såvel fysisk og psykisk syge borgere i Lejre Kommune.
Ældrerådet er især opmærksomme på behovet for at der findes en løsning for de borgere, som i dag er visiteret
til fx et socialpsykiatrisk tilbud, men som følge af deres alder og helbred i større omfang har behov for pleje og
omsorg (SEL §§83-85). Her tænkes der bl.a. på pladser til ældre (demensboliger).
Ovennævnte fleksible strategi kræver som beskrevet en række styrings- og effektiviseringsværktøjer i forhold til
blandt andet
- Takst /belægningsprocent
- Kontraktstyring
- Visitationspraksis
- Serviceniveau og kvalitetsstandarder
Ældrerådet er opmærksomme på, at der i arbejdet med fase 2 og 4 er tilføjet en fase 5 , med udvikling af
aktivitets– og samværstilbud, samt beskyttet beskæftigelse. Med ønske om inddragelse i forhold til udvikling af
tilbud der kan give værdi for ældre borgere, vil vi i Ældrerådet følge dette arbejde.
Ældrerådet tager med disse bemærkninger høringsmaterialet til efterretning.
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