Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
18. oktober 2017

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 11. oktober 2017

På Hvalsø Rådhus
Deltagere:

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

Centerchef (CVO) Lene Miller deltog i mødet kl. 10.15 – 10.45

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 4. september 2017
Referat godkendt

3.

Centerchefen orienterer:
Centerchef Lene Miller orienterede om den færdige analyse af demenssituationen i Lejre Kommune.
Analysen har taget udgangspunkt i Den Nationale Demenshandlingsplan, og er opdelt i to spor.
Spor 1.havde til formål at samle al tilgængelig viden om Lejre Kommunes nuværende praksis for
demensramte og pårørende
Spor 2. havde til formål at opstille scenarier for det fremtidige behov for demensvenlige plejeboliger i Lejre
Kommune
Som afslutning på demensanalysen blev der den 13 september, 2017 afholdt en temadag med inddragelse
af fagpersoner og interessenter, herunder Ældrerådet ,der kan kvalificere Kommunens videre arbejde på
demensområdet frem til 2025.
Det videre arbejde med udarbejdelse af en demensstrategi går i gang, og administrationen har foreslået
nedsat en styregruppe og en række arbejdsgrupper med bl.a. deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet.
Et sidste spor er at der allerede nu planlægges opført 10 – 12 demensboliger ved et at plejecentrene til
ibrugtagning i 2018 / 2019.
Administrationen vil søge viden, inspiration og erfaring til det videre arbejde via medlemskab i
Demensalliancens netværk, som Lejre Kommune er blevet medlem af.
Ældrerådet bliver inddraget , og ser frem til at følge det videre arbejdet tæt.
Lene Miller orienterede også kort om fordeling og faktisk forbrug af midler i Værdighedspuljen i 2017,
samt oversigt over forslag til fordeling af midler i Værdighedspuljen 2018, herunder finansiering af en
ekstra demenskoordinator.
Ældrerådet har fået materialet i høring.
God orientering og drøftelse med centerchefen.

4.

Dagsorden / Referat SSÆ's seneste møde
Ældrerådet gennemgik nedenstående punkter fra Referat fra USSÆ møde den 2. oktober
USSÆ pkt. 2

Orienteringssager
Taget til efterretning
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Ældrerådet i Lejre Kommune
USSÆ pkt. 3

Analyse af fremtidens demenssituation i Lejre Kommune
Ældrerådet undrer sig over at Lejre Kommune har fået afslag på kommunens
ansøgning om midler fra demenspuljen

USSÆ pkt. 4

USSÆ pkt. 5

USSÆ pkt. 6

USSÆ pkt. 7
USSÆ pkt. 10

Orientering om opstart af ordningen fasttilknyttede læger på
plejecentrene
Taget til efterretning
KLK Analyse af det specialiserede voksensocialområde med
høringssvar
Taget til efterretning
Kvalitetsstandard Servicelovens § 79a - Forebyggende
hjemmebesøg med høringssvar .
Taget til efterretning
Anvendelse af værdighedsmidler 2018 (Er i høring i Ældrerådet)
Ældrerådet udarbejder høringssvar
Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne
Taget til efterretning

USSÆ pkt. 11

Evaluering af handicappolitik 2012-2016 med høringssvar
Taget til efterretning

5.

Høringer / Høringssvar
Ældrerådet gennemgik afgivet høringssvar om fremtidens sociale tilbud i Lejre Kommune med kobling til
KLK analysen, samt drøftede forslag til høringssvar vedrørende anvendelse af værdighedspuljen i 2018
5.1 Høringssvar:
Fremtidens Sociale Tilbud
5.2 Høring:
Anvendelse af værdighedsmidler 2018 (KM udarbejder svar)

6.

Orientering om: Analyse af fremtidens demenssituationen i Lejre Kommune
Drøftet under pkt. 3

7.

Ældrerådsvalget
Der er 12 opstillede kandidater, rimeligt fordelt fra alle områder i Lejre Kommune
Der afholdes vælgermøde den 31.10.2017 kl. 14 – 16 i Hvalsø Østergadecenter, hvor de opstillede
kandidater får mulighed for at præsentere sig, og hvor fremmødte får lejlighed til at stille spørgsmål til
kandidaterne.
Plan til annoncering er udarbejdet og godkendt i valgbestyrelsen
Alt om ældrerådsvalget 2018 er tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside, og på Ældrerådets
hjemmeside.
Valgmateriale med de opstillede kandidater og stemmeseddel sendes ud til alle Lejre Kommunes + 60
årige borgere i uge 44

8.

Valgmødet med politikerne den 6. oktober

Ældresagen Bramsnæs - Hvalsø og Lejre afholdt, i samarbejde med Ældrerådet, borgermøde med
de politiske spidskandidater, der svarede på spørgsmål omkring det ældrepolitiske miljø i Lejre
kommune.
Et velbesøgt møde …………….
9.

IT – til Ældrerådet
Det er nu mere end 3 år siden Ældrerådet ansøgte om, på en eller anden måde, at få mulighed for at
komme med på "digitaliseringsbølgen", dengang fik vi en positiv tilbagemelding, men siden er der ikke
rigtig sket udvikling i sagen.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
I juni 2016 blev Ældrerådet, i forbindelse med dialogmødet med USSÆ, bedt om at forholde sig til 2
modeller for en IT løsning til rådet:
1. Indkøb af hardware, som blev stillet til rådighed for Ældrerådets medlemmer,
eller
2. Et tilskud til afholdelse af it og telefonudgifter.
Ældrerådet meldte kort efter tilbage til direktionen, at vi ville foretrækker tilskudsmodellen.
Da vi ikke modtog nogen som helst tilbagemelding fra administrationen, blev spørgsmålet igen taget op på
dialogmøde med USSÆ i 2017 (den 14.juni). Her fik vi oplyst, at man var i gang med at undersøge behovet,
for alle nedsatte råd og udvalg i Kommunen, og at der ville fremkommer et resultat i slutningen august
2017 med løsningsforslag på IT området.
Den 11. oktober 2017, har Ældrerådet endnu ikke fået en tilbagemelding.
Det er meget utilfredsstillende, i betragtning af at det er over 3 år, siden ældrerådet søgte om et tilskud til
medlemmernes IT- og telefonudgifter.
I Ældrerådet tror / håber vi ikke, at den lange sagsbehandlingstid kan være administrationens standardsagsbehandlingstid, vi må derfor betragte den urimeligt lange behandlingstid, som et bevidst forsøg på at
trække tiden ud - Hvis det har været tilfældet, må vi desværre erkende, at forsøget lykkedes.
På baggrund af det hidtidige sagsforløbet, besluttede Ældrerådet allerede i december 2016, at der i 2017,
af Ældrerådets kasse, skulle udbetales Kr. 1.000 pr. medlem til dækning af IT- og telefonudgifter, hvis ingen
anden løsning fremkom.

10. Orientering og Referater
Nyt fra Danske Ældreråd
Kirsten Kornval deltager i Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference i Vingsted den 24. oktober
Nyt fra Regionsældrerådet
Intet nyt
Orientering i øvrigt
27. oktober , 2017 starter processen med ansættelse af ny borgerrådgiver
Velfærdsudvalget møde i Karleby den 11.10.2017 kl. 17 – 20.
Ældrerådets økonomi
Ældrerådets økonomi 2018:
Vi har "hørt på vandrørene" at Ældrerådets driftstilskud får et løft i 2018, det skulle gøre det
muligt, at nye ældrerådsmedlemmer, kan deltage i kompetenceudviklende kurser, og derved
hurtigt "komme på omgangshøjde"
Ældrerådets hjemmeside
Er opdateret

11. Eventuelt:
Ingen punkter

12. Ældrerådets næste møde 8.11.2017
Leder af plejecentrene i Lejre Kommune Charlotte Thygesen inviteres til mødet
Kirsten Kornval
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