Ældrerådet i Lejre Kommune

18. april 2018.
Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 17. april 2018 kl. 10-13
på Hvalsø Rådhus, lokale 3.

Deltagere: Bjarne Bang Christensen, Leif Blom, Kurt Erik Larsen, Per Frandsen, Kirsten Kornval.
Afbud: Bjarne Hørlykke, Birgit Skov Olsen.
Gæster:
• Leder af ”Grønnehave” plejecenter Åse Sørensen hilser på Ældrerådets medlemmer og deltager i
punkt 6 (ca. 10.15 – 10.45) for bl.a. at aftale dato for Ældrerådets besøg på ”Grønnehave”.
• Centerchef Lene Miller deltager i punkt 8 (ca. 11.45 – 12.15) for bl.a. at orientere om den
fremtidige organisering i CVO.
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 20.3.2018.

3.

Dagsorden/referat af SSÆ-udvalgets møde den 11. april, 2018.
Indstilling: Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:
2. SSÆ - Orientering – april 2018.
3. SSÆ - Årsrapport om de forebyggende hjemmebesøg og andre
sundhedsfremmende aktiviteter.
4. SSÆ - Kvalitetsstandard Servicelovens § 79a - Forebyggende
hjemmebesøg 2018.
6. SSÆ – Årsrapport 2017 om frivillighed.
7. SSÆ - Revision af servicelovens § 113 a og b om hjælpemidler og forbrugsgoder.
8. SSÆ - Uanmeldte tilsyn på plejecentrene - Årsrapport 2017.
9. SSÆ - Frigivelse af anlægsmidler til anvendt borgernær teknologi 2018-2021.
10. BU - Årsstatistik 2017. Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over
Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.
11. SSÆ - Risikobaseret tilsyn i Sygeplejen i Ammershøj - med høringssvar.
13. KF - Frivillig fredag 2018.

4.

Høringer fra USSÆ:
Ingen aktuelle høringer.

5. Ajourføring af tekst om Ældrerådet til ”AKTIVITETSPROGRAM for efterlønsmodtagere og alle
pensionister i Lejre Kommune” for Aktivitetscentrene august 2018 – juli 2019.
Indstilling: Drøftelse af fremsendte udkast til tekst til aktivitetsprogrammet (vedhæftet).
6. Planlægning af Ældrerådets besøg på ”Grønnehave” plejecenter i samarbejde med leder for ”Frit
Valg” Åse Sørensen.
7.

Drøftelse og prioritering af indkomne emner til dialogmødet med SSÆ-udvalget den 15. maj 2018.
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Indstilling: Ældrerådet drøfter og prioriterer indkomne emner, der fremsendes til USSÆ. Bilag
med emner fremsendes inden mødet den 17.4.2018.
8.

Centerchef Lene Miller orienterer om ny organisering i ”Center for Velfærd og Omsorg” (CVO),
og generelt om nyt fra Administrationen.

9.

Orientering:
9.1

Nyt fra Danske Ældreråd:
Kort resume fra formands-/næstformandsmøde i Næstved den 5.4.2018 på baggrund af
udsendt materiale.

9.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Kort resume på baggrund af udsendt materiale.

9.3

Ældrerådets hjemmeside:
Status angående Ældrerådets hjemmeside.

9.4

Orientering i øvrigt.
• Status fra Ældrerådets repræsentanter i interessentgruppen for byggeri af
demensboliger ved Ammershøjparken.
• Opsamling fra Ældrerådets rundtur til pleje-/ældrecentrene ”Ammershøjparken”,
Hvalsø Ældrecenter og ”Bøgebakken” den 6.4.2018.
• Resume af Ældrerådets møde med Koordinationsudvalget i Ældre Sagen, Lejre
Kommune den 11.4.2018 kl. 10.00 på ”Østergaard” aktivitetscenter.

9.5

Aftaler:
• Kørsel til Nyborg Strand 7. - 8. maj 2018.
• Tilmelding til dialogmøde på Holbæk Sygehus den 14.5.2018.
• Aftale indkaldelse af formand for Teknik og Miljøudvalget Ivan Mott til dialogmøde
med Ældrerådet om høringer om forhold, der kan have betydning for ældre borgere i
Lejre Kommune.
• Aftalen om rundtur til Aktivitetscentrene i Lejre Kommune er udskudt til efter
sommerferien.

10. Eventuelt.
11. Punkter til næste møde.
-----------------Ad dagsordenens pkt. 1:
Dagsordenen blev godkendt med følgende bemærkninger: Vi har aftalt at have et fast punkt: ”Budget”, i
dagsordenen, som ikke var med. I dette tilfælde var det dog uden betydning, da kassereren var
fraværende. Et andet punkt blev tilføjet, nemlig endelig godkendelse af Ældrerådets artikel om
digitaliseringens betydning for ældre borgeres retssikkerhed. Godkendelsen blev vedtaget under dette
dagsordenspunkt. Artiklen søges bragt i Lejre Lokalavis og lagt på Ældrerådets hjemmeside. Den er
endvidere vedlagt dette referat.
Under dette punkt oplyste Kirsten Kornval (KK), at hun havde talt med formanden for USSÆ Mikael
Ralf Larsen om, at Ældrerådet gerne vil tidligt ind i processen med budgetlægningen på ældreområdet.
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Ad dagsordenens pkt. 2:
Referatet af mødet den 20.3.2018 blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3:
Ad pkt. 2 SSÆ: Orienteringen blev taget til efterretning, men pkt. G (Satspuljen på ældreområdet for
2018-2021) burde være sendt i høring til Ældrerådet. Det har USSÆ taget til sig ifølge Mikael Ralf
Larsen.
Ad pkt. 3. SSÆ: Ældrerådet har modtaget årsrapporten med bilag i høring med svarfrist den 22. maj.
Det aftaltes, at Leif Blom (LB) sætter sig ind i sagen og dels orienterer om den på næste møde, dels
kommer med et forslag til besvarelse.
Ad pkt. 4. SSÆ: Ældrerådet har modtaget denne sag om revision af kvalitetsstandarden om
forebyggende hjemmebesøg (Servicelovens § 79a) i høring med svarfrist den 22. maj. Det aftaltes, at
Bjarne Bang Christensen (BBC) sætter sig ind i sagen og dels orienterer om den på næste møde, dels
kommer med et forslag til besvarelse.
Ad pkt. 6. SSÆ: Ældrerådet har modtaget denne sag om årsrapport 2017 om frivillighed i høring med
svarfrist 22. maj. Det aftaltes, at Per Frandsen (PF) sætter sig ind i sagen og dels orienterer om den på
næste møde, dels kommer med et forslag til besvarelse.
Ad pkt. 7. SSÆ: Ældrerådet har modtaget denne sag om revision af Servicelovens § 113a og b om
hjælpemidler og forbrugsgoder i høring med svarfrist den 22. maj. Det aftaltes, at Kurt Erik Larsen
(KEL) sætter sig ind i sagen og dels orienterer om den på næste møde, dels kommer med et forslag til
besvarelse.
Ad pkt. 8. SSÆ: Ældrerådet har modtaget årsrapport 2017 om uanmeldte tilsyn på plejecentre i høring
med svarfrist 22. maj. Det aftaltes, at KK sætter sig ind i sagen og dels orienterer om den på næste
møde, dels kommer med et forslag til besvarelse.
Ad pkt. 9. SSÆ: (se under dagsordenens pkt. 8).
Ad pkt. 10. BU: Ældrerådet har modtaget årsstatistik 2017 vedr. Ankestyrelsen behandling af klager
over Lejre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i høring med svarfrist den 22.
maj. Det aftaltes, at KK sætter sig ind i sagen og dels orienterer om den på næste møde, dels kommer
med et forslag til besvarelse.
Ad pkt. 11. SSÆ: Denne sag om risikobaseret tilsyn i sygeplejen i Ammershøj er allerede besvaret af
Ældrerådet.
Ad pkt. 13. KF: Frivillig fredag 2018. Taget til efterretning.
Ad dagsordenens pkt. 4:
Ældrerådet har modtaget 6 høringer med besvarelse den 22. maj. De er nærmere omtalt ovenfor under
dagsordenens pkt. 3.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Ældrerådet vedtog den foreslåede tekst til ”Aktivitetsprogrammet” (vedhæftet). Den er nu sendt til en af
redaktørerne.
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Ad dagsordenens pkt. 6:
Åse Sørensen (ÅSØ) oplyste, at hun er leder af ”frit valg” området, som formentlig kunne defineres som
et valg mellem offentlig eller privat (eller andet privat) firma, men kun på plejeområdet.
ÅSØ oplyste videre, at der er 5 hjemmeplejegrupper i Hvalsø, 3 i Bramsnæs og 1 i Lejre, samt at der er
ansat 40 sygeplejersker, som kører ud fra ældrecentrene. Der er også en akutfunktion i h.t. gældende
kvalitetsstandard, som foreskriver 1 akutsygeplejerske i hvert distrikt.
Hun omtalte også et styrket samarbejde om akutfunktionen med Holbæk Sygehus med oplæring af
sygeplejersker.
Der er 3 træningscentre i kommunen, som følger sundhedsaftalerne med træningsforløb efter
Serviceloven. Der er dog kun mulighed for varmtvandstræning på ”Bøgebakken”.
Der er ifølge ÅSØ 10 midlertidige stuer på ”Grønnehave”, bl.a. beregnet for borgere, der sendes hjem
fra hospital, men endnu ikke kan klare sig selv i eget hjem.
Der er nu tilknyttet nattevagter til de enkelte plejecentre. ”Grønnehave” har fast nattevagt.
Ifølge ÅSØ er der indrettet almindelige ældreboliger (almene lejeboliger) med lejere på 1. sal i
”Grønnehave”.
ÅSØ oplyste endelig, at man kan tilkøbe sig ekstra ydelser hos de private firmaer, der tilbyder
hjemmehjælp/hjemmepleje, men ikke hos kommunen.
Det aftaltes, at Ældrerådet besøger ”Grønnehave” i juli, hvor der ikke er møder, hvilket også passer
ÅSØ fint. Det bliver en tirsdag, som jo er Ældrerådets faste mødedag (hver tredje tirsdag i måneden).
Ad dagsordenens pkt. 7:
Ældrerådet besluttede at prioritere følgende emner i forbindelse med dialogmødet med SSÆ-udvalget
den 15. maj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidligere inddragelse af Ældrerådet i budgetprocessen.
Fornyelse af værdighedspolitikken.
Hele paletten omkring bolig-/trafik-/tilgængelighedsproblematikken med ældre-/plejeboliger,
aflastningsboliger, trafikforhold m.m.
Vedtagelse af en ældrepolitik (a la handicappolitikken!).
Vedtagelse af en pårørendepolitik.
Tidlig inddragelse i projektfasen for boliger, veje m.m., helst fra start til slut.
Overvejelser omkring øget prioritering af patientforløb for ældre medicinske patienter.
Ældrerådet vil gerne inddrages som observatører i pårørenderådene på plejecentrene.
Ældre borgeres retstab ved manglende færdigheder i forbindelse med digital kommunikation
med det offentlige, herunder kommunen.

Ad dagsordenens pkt. 8:
Lene Miller (LM) orienterede om den nye organisation i Center for Velfærd og Omsorg (CVO). Der er
egentlig tale om en justering af den eksisterende organisation, som nok var lidt gammeldags og derfor
trængte til fornyelse, hvilket er sket pr. 1. april. Nu har man f.eks. løftet det faglige niveau på
plejecentrene ved at have centersygeplejersker, som fungerer uproblematisk. Man har nu de ledere, der
er brug for, og organisationen er stort set på plads.
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I dag har kommunen 3 demens koordinatorer mod tidligere 2, men man efterlyser fortsat en
hjerneskadekoordinator. Der satses på at besætte stillingen inden sommerferien.
Området ”Sundhed på tværs” har fundet en ny meget dygtig leder.
LM oplyste videre, at nogle af anlægsmidlerne til området ”Anvendt borgernær teknologi 2018-21” er
anvendt til nyansættelse af leder. Hun oplyste videre, at der er en kvalitetsstandard for akutfunktionen
undervejs.
Hun nævnte endelig, at der er faste læger tilknyttet ”Bøgebakken” og ”Ammershøj”, mens der er en
aftale med lægehuset i Hvalsø vis-a-vis Hvalsø Ældrecenter.
Ad dagsordenens pkt. 9:
Ad 9.1: KK og BBC oplyste, at det havde været et godt møde med en god stemning og fin dialog
mellem forsamlingen og landsformanden. Forsamlingen bestod af formænd og næstformænd fra
Ældrerådene i Region Sjælland.
Ad 9.2: PF orienterede om møde i Regionsældrerådet, hvor et interessant punkt havde været ”Ehospital”, dvs. anvendelse af IT i forbindelse med diagnosticering m.m.
Der havde været et forslag fra salen om at begrænse repræsentantskabsmøderne til hvert andet år, da det
var en stor udgift for ældrerådene at skulle deltage i Nyborg hvert år.
Der afholdes en temadag i Regionshuset i Sorø den 30. maj, hvortil der kun kan tilmeldes 5 deltagere pr.
ældreråd.
Ad 9.3: Hjemmesiden er endnu ikke ajourført til sin endelige skikkelse, men der arbejdes på sagen.
Ad 9.4: Orientering i øvrigt:
• Intet nyt fra interessentgruppen vedr. demensboliger ved ”Ammershøjparken”.
• Opsamling på rundtur til pleje-/ældrecentrene – enighed om, at det var meget vellykket og gav
medlemmerne af Ældrerådet et vældig godt indblik i arbejdet og livet på pleje-/ældrecentrene.
KK have ringet til Charlotte Thygesen og takke for det velforberedte arrangement.
• Mødet med Ældre Sagens Koordinationsudvalg havde været meget vellykket med en god og
informativ orientering fra alle parter. Ældrerådet havde fået mulighed for bl.a. at orientere om
vores formål og muligheder i forbindelse med ældrepolitikken, og Ældre Sagen havde orienteret
om arrangementer for de ældre borgere rundt omkring i kommunen. Nogle arrangementer var for
alle uden krav om medlemskab af Ældre Sagen, f.eks. ”spis-sammen-arrangementerne” i
forbindelse med bekæmpelse af ensomhed. Ældre Sagen gjorde opmærksom på, at Lejre
Kommunes hjemmeside ikke er ajourført for så vidt angår Ældrerådets sammensætning.
Endvidere oplyste de, at de forebyggende medarbejdere var blevet reduceret med 1 meget central
person, hvilket efter deres mening ville gøre servicen ringere. Endelig opfordrede Ældre Sagen
Ældrerådet til at presse på for at komme tidligere ind i budgetlægningen på ældreområdet. Der
var sluttelig enighed om, at det var godt og nyttigt for begge parter at holde disse dialogmøder,
da vi jo trækker på samme hammel og henvender os til de samme borgere.
Ad 9.5: Aftaler ved KK:
• Vi aftaler nærmere om kørsel til Nyborg på mail.
• BBC og KEL oplyste, at de ikke kunne deltage i dialogmødet på Holbæk Sygehus den 15. maj.
• Aftale om dialogmøde med formanden for Teknik- og Miljøudvalget Ivan Mott udskydes til maj.
• Rundturen til aktivitetscentrene er udskudt til efter sommerferien.
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Ad dagsordenens pkt. 10:
Der var intet til dette punkt.
Ad dagsordenens pkt. 11:
Der var intet til dette punkt.
Referent: BBC
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