Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
17. november 2017

Referat fra møde i Ældrerådet
Onsdag den 8. november 2017 kl. 10 – 12.30

På Hvalsø Rådhus

Deltagere:

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

Plejecenterchef Charlotte Thygesen deltager i mødet kl. 10.15

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 11. oktober 2017
Referat godkendt med tilføjelse af udbetaling af beløb (Kr. 1.000,-) til afholdelse af IT og telefonudgifter til
Ældrerådets medlemmer

3.

Charlotte Thygesen orienterer:
Charlotte Thygesen, ny chef for Kommunens Plejecentre, kommer og hilser på, og orienterer om
dagligdagen på Plejecentrene og hvad man lige nu er særligt optaget af.
Charlotte Thygesen orienterede om sin baggrund, tidligere arbejdserfaringer, faglige og ledelsesmæssige
kvalifikationer fra tidligere stillinger i hjemmepleje i flere kommuner.
Arbejder aktuelt henimod fælles mål på de tre plejecentre, med respekt for lokale kulturer.
På Hvalsø Ældrecenter er der p.t. to ledige gruppelederstillinger. Gruppelederstillingerne varetages indtil
videre med hjælp af gruppeledere fra Ammershøjparken.
På Bøgebakken arbejdes der med at få styr på et relativt højt sygefravær, og budgetoverholdelse.
Der arbejdes med besættelse af de ledige stillinger, som forventes besat til februar 2018. Ledelsen har et
ønske om, at stillingerne besættes af ansøgere med sygeplejefaglig baggrund.
”Husavis” på Hvalsø Ældrecenter laves i øjeblikket af Flexmedarbejder, hvorfor udgivelsen de seneste
måneder har været noget ustabil.
KM roste, at Husavis indeholder månedens madplan på Hvalsø Ældrecenter, det vidner om, at der i god tid
er tænkt over menuerne.
Ekspertstøtte med ernæringsassistenter på de tre plejecentre er under overvejelse.
Klippekortordningen på plejecentrene er igangsat, men endnu ikke så langt fremme som man havde
håbet. For at sikre og dokumentere gode aktiviteter med borgerne, og sikre at alle får tilbud med baggrund
i deres ønsker og livshistorie, bistår plejecentrenes frivillighedsfacilitator, Kamilla Bonderup Laursen, i
øjeblikket med implementering af ordningen på plejecentrene.
Bruger- og Pårørenderådenes vedtægterne er, med respekt for de hidtidige forskelligheder, ved at blive
harmoniseret på de tre plejecentre. De nye vedtægter, som forventes godkendt I løbet af 2018, kommer
blandt andet til at indeholde en passus om, at Ældrerådet har en observatørplads i de tre Bruger- og
Pårørenderåd.
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4.

Dagsorden / Referat SSÆ's seneste møde
Dagsorden/Referat fra USSÆ mødet den 6. november
Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter

2. SSÆ 3. SSÆ -

4. SSÆ -

5. SSÆ 6. SSÆ 7. SSÆ 9. SSÆ 12. SSÆ -

Orienteringssager - November
Orienteringssagerne tages til efterretning
1. ansøgningsrunde 2018 om tilskud til frivilligt socialt arbejde iht.
Servicelovens § 18.
Taget til efterretning
Opførelse af 10-12 nye demensvenlige plejeboliger
Ældrerådet har forståelse for, at arbejdet med opførelse af de 10-12 boliger er en ”hastesag”., og
vi ser frem til at deltage i Interessegruppen med to repræsentanter. Det er dog vores forventning,
at vi, ved fremtidige tilsvarende projekter, kommer til at deltage i arbejdet omkring udformningen
af boligerne.
Udmøntning af afsatte budgetmidler til dementes mulighed for afløsning i eget hjem
Taget til efterretning
Aftale om tilsyn på plejecentre, Frit Valg og private leverandører
Taget til efterretning
Kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel, Lov om trafikselskaber § 11 .
Kvalitetsstandarden kommer i høring i Ældrerådet.
Anvendelse af værdighedsmidler 2018 - med høringssvar.
Taget til efterretning med tilføjelse af Ældrerådets fulde høringssvar
Fremtidens sociale tilbud.
Taget til efterretning

5.

Høringer / Høringssvar
Ældrerådet gennemgik de indsendte høringssvar
5.1 Høringssvar:
Fremtidens Sociale Tilbud
5.2 Høringssvar:
Anvendelse af værdighedsmidler 2018

6.

IT til Ældrerådet
Brev fra sekretariatsleder Stine Rich Hansen, vedrørende Ældrerådets ansøgning om IT tilskud
Ældrerådet drøftede svaret, og finder sagsbehandlingstiden fuldstændig uacceptabel, samtidig mener vi
ikke, at svaret på nogen måde afspejler, at man har forholdt sig til hverken politikernes – eller
embedsmændenes udmeldinger i løbet af den 3 år lange proces.

7.

Ældrerådsvalget
Informationsmødet i forbindelse med Ældrerådsvalget på Østergadecentret i Hvalsø den 31. oktober, var
med deltagelse af alle 12 kandidater. Kandidaterne præsenterede deres valgoplæg, og besvarede
spørgsmål fra de fremmødte.

8.

Ældresagens visioner for et værdigt ældreliv
Godt materiale der tages til efterretning.

9.

Orientering og Referater:
9.1 Nyt fra Danske Ældreråd:
Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference i Vejle
Kirsten orienterer om en velbesøgt konference med gode oplæg og inspiration til det fremtidige
arbejde i Ældreråd. Bl.a. vedrørende forslag til udarbejdelse af en Ældrepolitik med fokus på
forebyggelse og sundhedsfremme, fokus på næste generations Sundhedsaftaler med tæt
samarbejde mellem Regioner, hospitaler, kommuner og almen praksis, fokus på demensområdet,
på kost og ernæring, samt fokus på anbefalingerne fra Rapport om Det nære Sundhedsvæsen.
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9.2
9.3
9.4

Nyt fra Regionsældrerådet:
Der afholdes regionsældrerådsmøde den 13.11.2017
Orientering i øvrigt:
KM orienterede om stillingen som borgerrådgiver i Lejre Kommune forventes besat primo 2018.
Ældrerådets hjemmeside:
Opdateret

10. Eventuelt:
Mødekalender for det nye Ældreråd i 2018 aftalt af hensyn til lokalebooking

11. Næste møde: 13. december
Det nyvalgte Ældreråd inviteres til konstituerende møde kl. 12.00

Kirsten Kornval
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