Ældrerådet i Lejre Kommune

25. marts, 2018.
Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10-13
på Hvalsø Rådhus, lokale 3.

Deltagere: Leif Blom, Bjarne Hørlykke, Bjarne Bang Christensen, Kurt Erik Larsen, Kirsten Kornval.
Afbud: Per Frandsen, Birgit Skov Olsen.
Gæst: Leder af aktivitetscentrene i Lejre Kommune Solveig Hitz hilser på Ældrerådets medlemmer og
deltager i punkt 7 fra 10.30 – 11.00 for bl.a. at aftale datoer for Ældrerådets rundtur til aktivitetscentrene
i Lejre Kommune.
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Ny konstituering i Ældrerådet efter næstformands fratræden (valg af ny næstformand).

3.

Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 20.2.2018.

4.

Dagsorden/referat af SSÆ-udvalgets seneste møde den 7. marts 2018.
Indstilling: Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:
Pkt. 2. SSÆ Pkt. 4. SSÆ Pkt. 5. SSÆ Pkt. 6. SSÆ Pkt. 8. SSÆ Pkt. 9. SSÆ Pkt.12.SSÆ -

Orientering - marts 2018.
Risikobaseret tilsyn i Sygeplejen i Ammershøj.
Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2018-2021.
Dialogmøder med udvalget 2018.
Fremtidens sociale tilbud. Kommissorium og tidsplan for næste fase.
12 demensboliger - Godkendelse af dispositionsforslag.
Alle fagudvalg - Fagudvalgenes prioriteringer i 2018-19.

5.

Høringer fra SSÆ: Høring vedrørende risikobaseret tilsyn af sygeplejen på Ammershøj – svarfrist
26.3.2018 (udkast til svar vedhæftet). Indstilling: Ældrerådet drøfter og godkender høringssvaret.

6.

Revision af Ældrerådets vedtægter og forretningsorden for 2018 – 2021.
Indstilling: Ældrerådet drøfter og godkender udkast til vedtægter. Fremsendes herefter til
godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Indstilling: Ældrerådet drøfter og godkender udkast til Ældrerådets forretningsorden (begge udkast
fremsendes inden mødet).

7.

Planlægning af Ældrerådets rundtur til aktivitetscentrene i Lejre Kommune i samarbejde med
aktivitetsleder Solveig Hitz.

8.

Drøftelse af emner til dialogmødet med SSÆ-udvalget den 15. maj 2018.

9.

Status fra Ældrerådets repræsentanter i Interessentgruppen angående byggeri af 12 demensboliger
ved Ammershøjparken fra mødet den 5.3.2018.

10. Orientering
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10.1 Nyt fra Danske Ældreråd:
Nyhedsbrev udsendt.
10.2 Nyt fra Regionsældreråd
Intet nyt.
10.3 Ældrerådets hjemmeside:
Status angående overdragelse af Ældrerådets hjemmeside.
10.4 Orientering i øvrigt.
11. Eventuelt.
12. Punkter til næste møde:
Ajourføring af tekst om Ældrerådet til ”AKTIVITETSPROGRAMMET for efterlønsmodtagere og
alle pensionister i Lejre Kommune” for Aktivitetscentrene august 2018 – juli 2019.
--------------Ad dagsordenens pkt. 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Ny næstformand blev Bjarne Bang Christensen (BBC), som samtidig fortsætter som sekretær for rådet.
Ad dagsordenens pkt. 3:
Referatet af mødet den 20.2.2018 blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 4:
Ad pkt. 2 SSÆ: Ældrerådet tog orienteringen om byggeri af flere nye ældreboliger m.m. til efterretning.
Ad pkt. 4 SSÆ: Ældrerådet har udfærdiget et høringssvar, jf. dagsordenens pkt. 5 nedenfor.
Ad pkt. 5 SSÆ: Pulje til bedre bemanding i ældreplejen 2018-2021: Ældrerådet er ikke nævnt som
høringsberettiget, hvilket rådet finder må være en fejl, da det typisk er et område, som har Ældrerådets
interesse. Medtages som pkt. på det kommende dialogmøde med SSÆ-udvalget.
Ad pkt. 6 SSÆ: Dialogmødet er planlagt til at vare fra kl. 10 til kl. 13 inkl. frokost, hvorefter Ældrerådet
fortsætter med sit ordinære møde indtil kl. 15.
Ad pkt. 8 SSÆ: Emnet er et opmærksomhedspunkt for Ældrerådet, som vil følge processen i dens næste
fase.
Ad pkt. 9 SSÆ: Orientering – se dagsordenens pkt. 9 nedenfor.
Ad pkt. 12 SSÆ: Orientering. Da Ældrerådets interessesfære strækker sig ud over de emner, SSÆudvalget typisk behandler, f.eks. tilgængelighed på veje og i bygninger samt trafik- og
transportmuligheder i kommunen, vil Ældrerådet invitere formanden for Udvalget for Teknik og Miljø
Ivan Mott til dialogmøde efter sommerferien.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Ældrerådet tiltrådte det omdelte udkast til høringssvar med en tilføjelse om, at forventningen om, at
Sygeplejen i Ammershøj adresserer Styrelsen for Patientsikkerheds bemærkninger og arbejder videre
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med dem i et læringsperspektiv for at undgå gentagne tilsyn fremover mere generelt også gælder
kommunens øvrige plejecentre.
Ad dagsordenens pkt. 6:
De omdelte udkast til Vedtægt og Forretningsorden blev godkendt af Ældrerådet med få ændringer og
tilføjelser. Det aftaltes at indarbejde disse i begge dokumenter og derefter rundsende dem igen til
Ældrerådets medlemmer for en sidste afpudsning. Herefter daterer og underskriver formanden
Vedtægten og fremsender den til administrationen for godkendelse og underskrift af borgmesteren.
Forretningsordenen dateres og underskrives af Ældrerådets formand og næstformand ved første
lejlighed.
Ad dagsordenens pkt. 7:
Solveig Hitz (SH) præsenterede sig selv og oplyste, at hun er uddannet sygeplejerske og har været ansat
i Lejre Kommune i 30 år. Hun har tidligere været leder på plejehjem, bl.a. Bøgebakken. Hun er nu leder
af de forebyggende medarbejdere samt af de fem aktivitetscentre i Lejre Kommune, som er: Østergaard
Aktivitetscenter; Nødager i Gevninge; Østergadecenter i Hvalsø; ”Huset” i Lejre samt Bognæsvej 5.
Sidstnævnte fremgår ikke af AKTIVITETSPROGRAMMET, men vil blive tilføjet næste års program.
Aktivitetscentrene ligger spredt ud i de ”gamle” kommuner, hvorfor der er etableret et
koordinationsudvalg med henblik på at gøre aktiviteterne og tilbuddene nogenlunde ens for de 5 centre.
Det er dog ikke alle steder, man f.eks. kan lave mad fra grunden.
SH kunne ikke på nuværende tidspunkt aftale datoer for en rundtur til centrene, men hun ville tale med
Koordinationsudvalget herom. Hun mente dog, at der var mulighed for en rundtur i slutningen af maj.
Ad dagsordenens pkt. 8:
I forbindelse med dialogmødet med SSÆ-udvalget skal Ældrerådet gøre udvalget opmærksom på, at
Ældrerådet altid skal høres om tiltag og forhold, der angår eller kan angå borgere, omfattet af 60+segmentet.
Som eget oplæg til dialogmødet med SSÆ-udvalget skal vi i Ældrerådet finde områder, som vi vil høres
om, og ikke kun inden for det sociale område.
På den baggrund aftaltes det, at medlemmerne af Ældrerådet hver især overvejer fokusområder, som vi
særligt kan nævne for SSÆ-udvalget på dialogmødet. Medlemmerne fremsender deres overvejelser i en
e-mail til formanden Kirsten Kornval (KK) snarest muligt.
Ad dagsordenens pkt. 9:
Leif Blom (LB) havde samlet indtryk fra mødet den 5.3.2018 sammen i et kort referat til Ældrerådets
orientering, i hvilken forbindelse han fremviste tegninger og dispositionsskitser over de nye boliger på
Ammershøj. Han nævnte i denne forbindelse, at der havde været særlig opmærksomhed på skridsikre
gulve og håndtag på badeværelserne, hvor der f.eks. ikke var indtænkt badeforhæng af hensyn til
beboerne og hjælperne. Der ville blive opsat en skinne på tværs af stuen i alle boligerne til brug for
personløft.
Ad dagsordenens pkt. 10:
Ad 10.1: KK oplyste, at hun har sendt ”Nyt fra Danske Ældreråd” til orientering for Ældrerådets
suppleanter, hvilket var blevet positivt modtaget.
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Ad 10.2: Der var intet nyt fra Regionsældrerådet.
Ad 10.3: LB oplyste, at det skrider fremad med overdragelsen af webmasterposten fra Keld Mortensen,
som selv skal sørge for at fjerne henvisningerne til ham fra hjemmesiden, hvilket LB vil tale med Keld
om.
Ad 10.4: Der var intet under dette punkt.
Ad dagsordenens pkt. 11:
Der var intet under dette punkt.
Ad dagsordenens pkt. 12:
Fristen for aflevering af teksten om Ældrerådet til AKTIVITETSPROGRAMMET er 1. maj, så
Ældrerådet vil kunne vedtage den på sit næste møde den 17. april. Udkast til tekst udsendes i god tid før
mødet.
Referent: BBC
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