Ældrerådet i Lejre Kommune
Om Ældrerådet: Hvem er vi? Hvad kan vi (ikke)?
Ældrerådet kan ikke behandle personsager om enkelte borgeres forhold.
I Ældrerådet får vi af og til henvendelser om enkeltsager (personsager), som vi som
Ældreråd hverken kan eller må behandle. Dette følger direkte af lovgivningen og er
ikke noget, vi kan ændre på.
Ældrerådet besvarer dog alle henvendelser om personsager fra borgere med vejledning om, hvem borgeren kan henvende sig til om hjælp.
Vi løser mange opgaver, og højst på listen er opgaven som talerør for ældre borgere,
bosiddende i Lejre Kommune.
Vi arbejder for alle ældre borgere i kommunen – både dem, der har behov for hjælp,
og dem, der kan klare sig selv.
Hvad er Ældrerådet så for en størrelse?
Ældrerådet i Lejre Kommune er som de 97 andre ældreråd, et i hver af landets 98
kommuner, etableret i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område.
Ifølge loven skal der i hver kommune etableres mindst et ældreråd. Ældrerådets
medlemmer skal vælges ved direkte valg blandt kommunens borgere. Alle borgere,
som er fyldt 60 år, og som har fast bopæl i kommunen, er valgbare og har valgret.
Hvert Ældreråd skal bestå af mindst 5 medlemmer. I Lejre Kommune består Ældrerådet af 7 medlemmer, som blev valgt samtidig med kommunalvalget i november
2017. Medlemmerne af Ældrerådet er valgt for en 4-årig periode, som i Lejre Kommune følger den 4-årige periode, som kommunalbestyrelsens medlemmer er valgt
for.
Ældrerådet er borgernes talerør til politikerne.
Ældrerådets to vigtigste opgaver er at rådgive kommunalbestyrelsen om ældrepolitiske forhold af enhver art og at formidle synspunkter mellem kommunens ældre
borgere og kommunalbestyrelsen om sådanne forhold.
Ældrerådets vigtigste samarbejdspartnere er de politikere, der beskæftiger sig med
udformning af den lokale ældrepolitik og gennemførelse af de regler og foranstaltninger, som bl.a. følger af den landsdækkende ældrepolitik, vedtaget af Folketinget.
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Eksempler på regler og foranstaltninger, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Lejre
Kommune, er Værdighedspolitikken og kvalitetsstandarder, f.eks. om forebyggende
hjemmebesøg. Forinden sådanne regler og foranstaltninger gennemføres, skal Ældrerådet høres. Det sker som regel efter, at et forslag, f.eks. om en ny eller revideret
kvalitetsstandard, er fremsat af kommunens embedsmænd for et af kommunalbestyrelsens udvalg, sædvanligvis Udvalget for Social, Sundhed og Ældre (USSÆ).
Men også andre udvalg kan behandle forslag, som kan have indflydelse på de ældres
forhold, f.eks. Udvalget for Teknik og Miljø i forbindelse med tilgængelighed på veje
og fortove. Desuden kan spørgsmål om ældres boligforhold eller f.eks. sundhed, miljø og kultur blive forelagt Ældrerådet med henblik på et høringssvar.
Ældrerådets vigtigste opgave i forhold til Kommunalbestyrelsen er derfor at svare på
høringer, som Ældrerådet modtager i forbindelse med nye tiltag, som direkte eller
indirekte påvirker ældrebefolkningens vilkår.
Det er derfor vigtigt, at vi giver politikerne et nuanceret grundlag at træffe beslutninger på om forhold vedrørende ældre.
Vi har dermed indflydelse på alle forhold, der kan medvirke til, at vi kan have et godt
og værdigt liv som ældre i Lejre Kommune.
Ældrerådet kan som sagt ikke beskæftige sig med konkrete sager, herunder konkrete personsager. Men en konkret sag kan i nogle tilfælde indeholde oplysninger, der
egner sig som grundlag for et mere principielt spørgsmål, som Ældrerådet så af egen
drift kan tage op og eventuelt forelægge for Kommunalbestyrelsen.
Ældrerådet kan også fungere som igangsætter og bindeled til de frivillige organisationer.
I Ældrerådet har vi fokus på
• At anbefalingerne og indsatsområderne i bl.a. værdighedspolitikken, demenspolitikken, kostpolitikken m.m. bliver mærkbare og giver mening hos borgere
og pårørende.
• At Ældrerådet er obligatorisk medspiller og høringspart i forbindelse med fornyelse af værdighedspolitikken i 2018.
• At alle medarbejdere inden for ældreområdet har de rigtige faglige kvalifikationer til de opgaver, der skal løses af kommunen nu og fremover.
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• At samarbejdet fungerer mellem sygehuse, kommunen og praktiserende læger i forbindelse med borgernes indlæggelse på og udskrivning af sygehuse.
• At Ældrerådet deltager aktivt i arbejdet med fornyelse af sundhedsaftalerne
og udmøntning af ældremilliarden i 2018.
• At der er tilstrækkeligt med ældre- og plejeboliger, herunder demensboliger, i
Lejre Kommune.
• At der sikres muligheder for gode fællesskaber mellem ældre, som er positive
for vores liv og helbred, og som kan give liv til årene.
Medlemskab af Ældrerådet er ikke et borgerligt ombud.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at medlemskab af Ældrerådet er et frivilligt og
ulønnet hverv. Ældrerådets medlemmer har hverken myndigheds- eller beslutningskompetence i forhold til generelle eller konkrete sager og afgørelser på ældreområdet.
Men medlemmerne af Ældrerådet er, til forskel fra andre frivillige, omfattet af de
regler om inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for alle med et offentligt hverv.
Desuden gælder reglerne om offentlighed for de sager, Ældrerådet har behandlet.
Det betyder, at enhver har ret til aktindsigt i sager, som er eller har været under behandling i Ældrerådet. Undtaget herfra er sager, som er underlagt fortrolighed.
Ældrerådets formål i en nøddeskal.
At give Kommunalbestyrelsen et modspil, der profilerer Ældrerådet som en troværdig, men kritisk/konstruktiv medspiller, både i høringsprocessen og i forbindelse
med egne initiativer.
Vil du vide mere om Ældrerådet og vores aktiviteter, kan du læse herom på vores
hjemmeside: http://www.lejre-aeldreraad.dk/.
Med venlig hilsen
Kirsten Kornval, formand/Bjarne Bang Christensen, næstformand
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