Ældrerådet i Lejre Kommune

22. februar 2018.
Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 10 – 13
på Hvalsø Rådhus, lokale 3.

Deltagere:

Per Frandsen, Leif Blom, Karin Torndyb*, Birgit Skov Olsen, Bjarne Bang Christensen,
Kurt Erik Larsen, Kirsten Kornval.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 16.1.2018

3.

Dagsorden/Referat af USSÆ's seneste møde den 31. januar 2018
Indstilling. Ældrerådet gennemgår og drøfter
Pkt. 2. SSÆ - Orientering - februar 2018
Pkt. 3. SSÆ - Introduktion til organisering af Center for Velfærd og Omsorg (CVO)
Se bilag i referat fra USSÆ’s møde

4.

Høringer fra USSÆ og evt. andre Fagudvalg

5.

Ældrerådets budget 2018.
Indstilling: Gennemgang af budgettet

6.

Gennemgang og godkendelse af Ældrerådets årshjul 2018 med planlagte mødeaktiviteter.
Indstilling: Ældrerådet gennemgår fremsendte mødeplan, og drøfter forslag og plan for øvrige
mødeaktiviteter med relevante samarbejdspartnere

7.

Planlægning af Ældrerådets rundtur til Plejecentre og Aktivitetscentre i Lejre Kommune i
samarbejde med plejecenterleder Charlotte Thygesen og aktivitetsleder Solveig Hitz.
Indstilling: Ældrerådet drøfter og aftaler tidsplan for rundtur til pleje-/ældrecentrene og
aktivitetscentrene i Lejre Kommune i samarbejde med lederne

8.

Mærkesager, som Ældrerådet har fokus på i 2018.
Indstilling: Ældrerådet udarbejder oversigt og plan for mærkesager

9.

Status fra Ældrerådets repræsentanter i Interessentgruppen fra mødet den 1.2.2018 angående
byggeri af 12 demensboliger ved Ammershøjparken.
Indstilling: Gennemgang og drøftelse af fremsendte referat fra 1. møde i interessentgruppen.

10. Orientering
10.1 Nyt fra Danske Ældreråd:
Temadag om ”Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd ” i Næstved den
7.3.2018. Der er tilmeldingsfrist den 26.2.2018. Aftale kørsel.
Formands-/næstformandsmøde i Næstved den 5. april 2018. KK og KT deltager.
Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk Konference den 7. og 8. maj 2018 på Nyborg
Strand.
1

Ældrerådet i Lejre Kommune
10.2 Nyt fra Regionsældrerådets møde den 17.1.2018 v/Per Frandsen.
10.3 Ældrerådets deltagelse i patientinddragelsesudvalget i Region Sjælland v/Per Frandsen.
10.4 KK orienterer om deltagelse i temamøde med Kommunalbestyrelsen den 8.2.2018 om status
for Kernevelfærdsudvalgets arbejde, og den videre plan.
10.5 Orientering i øvrigt:
Tilbud om åben workshop om faldforebyggelse med velfærdsteknologi d. 17. januar 2018
hos IDEMOLAP i Hørsholm. LB deltog
Sidste Workshop om faldforebyggelse med velfærdsteknologi d. 5.4.2018
10.6 Ældrerådets hjemmeside: Status fra Webmaster angående overdragelse af Ældrerådets
hjemmeside fra Keld Mortensen.
10.7 KK orienterer om henvendelser fra:
• Tilbagemelding fra KKS om dialog/temamøde i foråret 2018.
• Tekster til Årsprogram for Aktivitetscentrene 2018/2019 (vedhæftet brev).
• AD media ved Lene Alstrup (Orientering udsendt på mail den 12.2.2018).
11. Eventuelt
12. Punkter til næste møde
-----------*Inden mødets start oplyste Karin Torndyb, at hun trækker sig fra Ældrerådet, da hun som 61-årig stadig
er på arbejdsmarkedet og har erkendt, at medlemskab af Ældrerådet ikke er foreneligt med
erhvervsarbejde. For at undgå at skabe problemer, både for sig selv og Ældrerådet, havde hun derfor
besluttet straks inden mødets start at meddele Ældrerådet sin beslutning.
Ældrerådet beklagede, men respekterede samtidig Karins beslutning, som blev taget til efterretning.
Formanden, Kirsten Kornval (KK), takkede Karin for indsatsen ”so far” og oplyste, at Ældrerådet så
måtte henvende sig til den suppleant, som står først for, og høre nærmere om eventuel indtræden i rådet.
Da Karin både var næstformand og WEB-master, skulle begge poster besættes af andre af rådets
medlemmer. Bjarne Bang Christensen (BBC) foreslog at vende tilbage til den tidligere model, hvor
sekretæren også var næstformand, hvilket der var tilslutning til. Beslutning herom træffes på
Ældrerådets næste møde, når rådet er fuldtalligt.
Leif Blom (LB) tilbød sig som ny WEB-master, hvilket der var fuld opbakning til. KK vil tage kontakt
med Keld Mortensen for at fortælle ham, at det nu er LB, der er WEB-master, hvorefter LB selv vil
kontakte Keld Mortensen.
Som følge af den forsinkelse, meddelelsen og den senere drøftelse af følgerne af Karins afgang
medførte, blev starten af mødet så forsinket, at rådet startede med pkt. 7, idet leder af pleje- og
ældrecentrene i Lejre Kommune Charlotte Thygesen deltog fra kl. 10.30 – 11.30 for at aftale datoer for
Ældrerådets rundtur til pleje- og ældrecentrene.
Ad dagsordenens pkt. 7.
Efter en introduktion ved KK introducerede rådets medlemmer sig selv hver især. Herefter fortalte
Charlotte Thygesen (CT) om sig selv og sit arbejde som leder af kommunens pleje- og ældrecentre, i
hvilken forbindelse hun oplyste, at ældrecentret Grønnehave hører under fritvalgsordningen som både et
genoptræningscenter og aflastningstilbud.
I kommunen er der 3 plejecentre, 1 i Hvalsø, 1 i Lejre (Bøgebakken) og 1 i Kirke Hyllinge
(Ammershøjparken). Der er 2 gruppeledere på hvert center, og hvert center har mindst 1 gruppeleder
med sygefaglig baggrund.
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Rådet aftalte med CT, at rådet besøger alle tre plejecentre fredag den 6. april, hvor vi foretager en fælles
rundtur osv.

Herefter fulgte rådet dagsordenen.
Ad dagsordenens pkt. 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Referatet fra mødet den 16. januar 2018 blev godkendt med den bemærkning, at det ikke var korrekt
som angivet i referatet, at vedtægterne og forretningsordenen var sammenskrevet og derfor skulle
adskilles ved en fornyelse. De har hele tiden været adskilt, hvilket dog var svært at erkende, da
forretningsordenen ikke var lagt ud på hjemmesiden og vedtægterne faktisk indeholdt en bestemmelse
med overskriften: ”Forretningsorden”. Endvidere var der enighed om, at det var en ”svipser”, at referatet
var sendt til USSÆ, inden det var godkendt af Ældrerådet. Fremover sendes referaterne først til USSÆ
via administrationen, når de er godkendt af Ældrerådet. Det er jo ikke noget, der haster al den stund, at
referaterne alene er til orientering for USSÆ.
Ad dagsordenens pkt. 3:
KK orienterede om indholdet af punkt 2 og 3 i referatet fra USSÆ. Hun oplyste, at organiseringen af
Center for Velfærd og Omsorg (CVO) i hendes optik også vil være en styrkelse af ældreområdet. BBC
opfordrede rådets medlemmer til selv at tage et kig på bilaget om CVO, som er ret interessant.
Ad dagsordenens pkt. 4:
Der var ingen høringer at tage stilling til.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Ældrerådets kasserer, Birgit Skov Olsen (BSO) omdelte en oversigt over forbrug og budget 2018, som
hun gennemgik. Der er til dato brugt 7.769,03 kr. af det afsatte budget på 100.000 kr. Det anses for at
være passende henset til rådets deltagelse i forskellige arrangementer, herunder og i særdeleshed
Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference den 7. og 8. maj på Nyborg Strand, hvor hele
rådet forventes at deltage.
Ad dagsordenens pkt. 6:
Det af KK udsendte forslag til årshjul godkendtes med den tilføjelse, at Ældrerådet tager på rundtur til
plejecentrene den 6. april. KK vil løbende ajourføre årshjulet.
Ad dagsordenens pkt. 7:
Se ovenfor.
Ad dagsordenens pkt. 8:
Det af KK udarbejdede forslag til mærkesager og fokusområder blev kort drøftet, idet der var enighed
om, at vi hver især kunne melde sager/områder ind, som vi fandt vigtige.
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BBC nævnte bekendtgørelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet om værdighedspolitikker for
ældreplejen som et vigtigt fokusområde, idet bekendtgørelsen i § 3 siger, at kommunalbestyrelsen skal
sørge for at inddrage Ældrerådet. Samtidig med bekendtgørelsen har ministeriet udarbejdet et fakta ark
om bedre bemanding i ældreplejen samt 2 oversigter over fordeling af midler, dels til en værdig
ældrepleje 2018, dels til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem etc. Lejre Kommune har fået
tildelt 5.172.000 henholdsvis 2.496.000 kr. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen inden for
det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje,
hvilket betyder, at der skal udarbejdes en værdighedspolitik i 2018 til afløsning af den fra 2016. Og
dette arbejde skal vi som Ældreråd inddrages i.
Ad dagsordenens pkt. 9:
LB og BSO oplyste, at de næste 3 møder i Interessentgruppen afholdes i Ammershøjparken, hvorefter
Ældrerådet er ude af gruppen. BBC tilføjede, at det nok var en god ide, idet rådets repræsentanter ikke
både kunne være med til at træffe bestemmelser omkring byggeriet og så bagefter være høringsparter i
Ældrerådet. De ville i så fald være inhabile og skulle afstå fra at deltage i rådets drøftelse af høringen.
Men ellers tilkendegav LB og BSO tilfredshed med deltagelsen i Interessentgruppen.
Ad dagsordenens pkt. 10:
10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

Det aftaltes at samkøre i 2 biler til Næstved den 7.3.2018.
Det aftaltes, at KK og BBC deltager i formands-/næstformandsmødet i Næstved den 5.4.
Det aftaltes at drøfte detaljerne om samkørsel m.m. den 7. og 8.5. til Nyborg.
Per Frandsen (PF) gav en kort orientering om Regionsældrerådets møde den 17.1.
PF orienterede om sin deltagelse i patientinddragelsesudvalget.
KK orienterede om sin deltagelse i Kernevelfærdsudvalgets møde den 8.2.
LB orienterede om sin deltagelse i workshoppen om faldforebyggelse den 17.1. og
tilføjede, at han også vil deltage i sidste workshop den 5.4.
Inden sin fratræden havde KT oplyst, at der havde været nogle vanskeligheder med at
overtage WEB-master posten fra Keld Mortensen. KK og LB havde som tidligere omtalt
aftalt at kontakte Keld for at få sat overtagelsen af hjemmesiden på skinner.
- Det aftaltes, at BBC udfærdiger ajourført tekst til årsprogrammet for aktivitetscentrene,
når alle rådets medlemmer har indsendt deres data, herunder telefonnumre, til KK.
- Det aftaltes at udsætte drøftelsen om, hvorvidt Ældrerådet skal lave en aftale om
udgivelse af en ny folder som den, der allerede eksisterer. Men da det er gratis for os, og
da det vil flugte smukt med vores ambition om at gøre os mere synlige, er det selvfølgelig
noget, vi bør overveje.

Ad dagsordenens pkt. 11:
Det aftaltes, at alle sender deres telefonnumre og adresser til KK snarest muligt.
Ad dagsordenens pkt. 12:
Der var intet til dette punkt.
Referent: BBC
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