Ældrerådet i Lejre Kommune

16. september 2018.
Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
onsdag den 12. september 2018 kl. 10.00 til 12.30
på Allerslev Rådhus, lokale 5.

Deltagere:

Bjarne Bang Christensen (BBC), Birgit Skov Olsen (BSO), Kurt Erik Larsen
(KEL), Per Frandsen (PF), Kirsten Kornval (KK).

Afbud:

Leif Blom (LB)

Øvrige deltagere:

Ingen

Dagsorden:

1.

Velkommen til Per Bromand Nørgaard, der indtræder i Ældrerådet i september 2018.

2.

Godkendelse af dagsorden.

3.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 21.8.2018.

4.

Status for Ældrerådets budget 2018 ved BSO.

5.

Dagsorden/referat fra USSÆ´s møde den 5.september 2018.
Indstilling: Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:
2. USSÆ/BU/JA/TM/ØU - Borgerrådgiverens status for 1. halvår 2018
3. USSÆ - Orientering - september
6. USSÆ - Godkendelse af ny kvalitetsstandard for akutfunktionen i Lejre
Kommune - med høringssvar
8. USSÆ - Fremtidens sociale tilbud - status
9. ØU - Forventet Regnskab 2018-2

6. Høringer fra USSÆ med svarfrist 24.8.2018:
Høringssvar til genudbud af kateterhjælpemidler er fremsendt.

5.1.Nye høringer
USSÆ :Årsrapport - Demensindsatsen 2017 med svarfrist den 19.9.2018
Kommunal høring om genudbud af stomihjælpemidler – med svarfrist den 1.10.2018

7. Gennemgang og drøftelse af høringsmaterialet til budget 2019 - 2022 specielt med fokus på administrationens omstillings- og reduktionsforslag på USSÆ`s område. Herunder forberede udarbejdelse af høringssvar, og spørgsmål til administrationen og USSÆ på mødet den 18.9.2018.
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8. Fremtidig plejeboligkapacitet i Lejre Kommune. Ældrerådets fortsatte drøftelse, og kommentarer
på baggrund af Cowis plejeboliganalyse 2017, og sagsfremstillingen på USSÆ`s møde den
6.6.2018. Vedlagt Cowis plejeboliganalyse , og noter fra møde 8.8.2018 med centerchef Lene
Miller. KK fremsender udkast til kommentarer til drøftelse inden mødet

9.

Orientering:
9.1

Nyt fra Danske Ældreråd:
Referat fra dialogmøde med Ældreminister Thyra Frank den 27.8.2018 i Slangerup
BBC, LB og KK

9.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Referat ved PF

9.3

Orientering i øvrigt:
Kort orientering om deltagelse i workshop den 4.9.2018 på Østergaard om den demensvenlige idrætsforening og undervisning i demens ved DGI og Alzheimerforeningen
PF og KK

9.4

Aftaler ved KK:
Deltagelse i temadag i Regionsældrerådet den 19.9.2018
Deltagelse i Danske Ældreråds temadag 15.11.2018 i Vingsted Centret

10. Eventuelt.
11. Punkter til næste møde.
-----------------------Ad dagsordenens pkt. 1:
KK oplyste, at Per Bromand Nørgaard er indtrådt i Ældrerådet i stedet for Bjarne Hørlykke.
Ældrerådet drøftede herefter muligheden for, om nødvendigt, at ændre på mødetidspunkterne fra formiddage til eftermiddage, hvilket der var opbakning til. Men vi er stadig bundet af rådhusenes åbningstider.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Dagsordenen blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3:
Referatet blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 4:
BSO oplyste, at der er 35.336 kr. tilbage på budgettet for resten af året. Der er 4 møder tilbage i år samt
deltagelse i seminaret på Vingsted Centret i november.
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Ud fra en betragtning om, at hele Ældrerådet ikke nødvendigvis behøver at deltage i seminaret, var der
enighed om, at KK og BBC deltager og afrapporterer til det samlede Ældreråd på det næstfølgende møde.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Ad 2. Den nye borgerrådgiver siges at være ret populær og at have fået flere beføjelser, hvilket letter
hendes arbejde og giver flere tilfredse borgere.
Ad 3. Orienteringen gav Ældrerådet anledning til igen at fastslå, at fokus er på flere pleje- og ældreboliger. Derfor er vores aktive deltagelse i planlægningen m.m. så vigtig.
KEL oplyste, at der planlægges byggeri af 29 nye boliger på Rynkebjerggård i Lejre for alle aldersgrupper, herunder ældreboliger.
Ad 6. Ældrerådet konstaterede med tilfredshed, at der bl.a. henvises til vores høringssvar.
Ad 8 og 9. Disse punkter tog Ældrerådet til efterretning.
Ad dagsordenens pkt. 6:
Ældrerådets høringssvar havde indeholdt uddybende spørgsmål af 2 omgange med tilsvarende svar af 2
omgange. Ældrerådet håber på den baggrund, at kommende høringer om udbud af indkøb og serviceydelser vil indeholde flere oplysninger, som kan besvares i samme høringssvar, gerne uden behov for
uddybende spørgsmål.
Ad 6.1. Nye høringer:
A. KK udfærdiger udkast til høringssvar om årsrapporten om demensindsatsen 2017 med svarfrist
19.9.2018..
B. BBC udfærdiger udkast til høringssvar om genudbud af stomihjælpemidler med svarfrist
1.10.2018.
Ad dagsordenens pkt. 7:
Med udgangspunkt i de bemærkninger, Ældrerådet havde fået til administrationens omstillings- og reduktionsforslag (” omprioriteringskataloget”) af centerchef Lene Miller (LM), Center for Velfærd og
Omsorg (CVO), gennemgik Ældrerådet de 26 forslag på USSÆ’s/CVO’s område. For at lette overblikket og strukturere gennemgangen opdelte Ældrerådet forslagene i følgende kategorier: Serviceforringelser – effektiviseringer – besparelser. F.eks. falder mindre rengøring, mindre hjælp til indkøb og tøjvask
samt nedlæggelse af telebussen under kategorien serviceforringelser. Under effektiviseringer falder
f.eks. rehabiliteringsindsatsen. Under besparelser falder de forslag, som blot skærer ned på eller nedlægger ydelser uden anden begrundelse, end at ordningen kan nedlægges.
Som eksempel på Ældrerådets holdning til et enkelt punkt kan nævnes, at der var enighed om, at nedlæggelse af klippekortordningerne ikke må ramme hjemmeboende ældre borgere. I så fald vil det ikke
alene være en hovedløs besparelse, men også en serviceforringelse.
Der var også enighed om, at det således fremkomne ”katalog” over forslag skal være udgangspunkt for
Ældrerådets kommentarer til budget 2019-2022 samt danne grundlag for vore spørgsmål til USSÆ på
mødet den 18.9.2018.
BBC opdaterer på den baggrund bemærkningerne fra LM og genfremsender dem til Ældrerådets medlemmer inden mødet den 18.9.
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Ad dagsordenens pkt. 8:
KK havde udfærdiget et høringssvar, som ikke gav anledning til bemærkninger. KK ville herefter underskrive og fremsende høringssvaret til administrationen.
Ad dagsordenens pkt. 9:
Ad 9.1. Det havde været et godt møde med ældreministeren, som havde virket både veloplagt og velformuleret. Ministeren havde causeret over værdighed i ældreplejen og regeringens 4 fokusområder:
Styrkelse af de ældres selvbestemmelse. Bedre plads til de pårørende. Adgang til fællesskabet for alle.
Mere nærvær ved livets afslutning.
Der var selvfølgelig ingen, der kunne være uenig i disse fokusområder, men andre trængte sig også på,
hvilket ministeren fik at mærke under mødet. Feks. blev det fremhævet, at man kan have nok så mange
overordnede målsætninger og fokusområder, men det hjalp lige lidt, hvis der ikke var varme hænder
nok. Det er nemlig svær at skaffe Social- og Sundhedsassistenter nok til plejecentrene.
Ministeren var opmærksom på dette og oplyste, at ministeriet arbejder på at gøre SOSU-uddannelsen
mere attraktiv ved at give den et ”statusløft”.
Ad 9.2. PF orienterede som Ældrerådets repræsentant i Regionsældrerådet om arbejdet i Patientinddragelsesudvalget (PIU).
Ad 9.3. KK orienterede om workshoppen på Østergaard. Det havde været et godt møde med fokus på
demens, og hvordan vi sammen kan gøre Danmark demensvenligt. God dialog mellem de fremmødte
om demensindsatsen i Lejre Kommune.
Ad 9.4. KK og PF deltager i Regionsældrerådet den 19.9.2018.
KK og BBC deltager i Danske Ældreråds temadag den 15.11.2018.
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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