Ældrerådet i Lejre Kommune
Nyt fra Ældrerådet i Lejre Kommune.
Det er nu et år siden, at det nuværende Ældreråd blev valgt samtidig med folkeafstemningen til Kommunalbestyrelsen.
Vi var 12 kandidater, hvoraf de 7, der fik flest stemmer, blev medlemmer af Ældrerådet i Lejre Kommune.
Der var udelukkende tale om personlige stemmer, idet vi hverken måtte repræsentere politiske eller andre interesseorganisationer. Vi repræsenterede kun os selv og
stillede op med den baggrund og de kvalifikationer, som vi hver især havde, og som
vælgerne bedømte og valgte os på.
De resterende 5 kandidater blev suppleanter, som skal træde til ved et medlems forfald i den rækkefølge, deres stemmetal tilsiger. Denne mulighed er blevet brugt 3
gange i årets løb.
Som formand valgte Ældrerådet den mest erfarne blandt os, nemlig Kirsten Kornval,
som havde erfaring med fra det tidligere Ældreråd, hvor hun havde været næstformand og sekretær i 4 år.
De øvrige poster er ultimo 2018 fordelt således mellem os:
•
•
•
•
•

Næstformand og sekretær: Bjarne Bang Christensen.
Ældrerådets repræsentant i Regionsældrerådet: Per Frandsen.
Kasserer: Kurt Erik Larsen.
WEB-master: Leif Blom.
Medlemmer uden faste poster: Jeanette Dæhnfeldt og Per Nørgaard.

Ældrerådet har i årets løb besvaret 23 høringer fra Lejre Kommune om ældres forhold, særligt inden for de områder, som hører under Udvalget for Social, Sundhed
og Ældre, forkortet USSÆ.
Det er vores faste overbevisning, at vi gennem vores høringssvar har gjort en forskel
og haft indflydelse på den lokale regulering af ældreområdet til gavn og glæde for
ældrebefolkningen, f.eks. ved vores bemærkninger til nye eller ændrede kvalitetsstandarder, vedtaget af USSÆ.
Vi mener også, at vi gennem dialogmøder med politikere og embedsmænd har kunnet påvirke den førte ældrepolitik, herunder budgetlægningen for de kommende
budgetår (2019 til 2022).
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I årets løb har vi også haft lejlighed til at deltage i konferencer og seminarer om ældres forhold, arrangeret af Danske Ældreråd, som er en paraplyorganisation for landets 98 Ældreråd. Vi har ved sådanne lejligheder haft mulighed for at komme tæt på
de vigtigste beslutningstagere inden for ældreområdet, ikke mindst ældreminister
Thyra Frank, tidligere formand for Danske Regioner Bent Hansen og formanden for
Region Sjælland Heino Knudsen.
Sådanne arrangementer hjælper os bl.a. med at sætte ”kød og blod” på de sager, vi
bliver involveret i, og de giver os også mulighed for at være på forkant med, hvad
der måtte komme af ny landsdækkende regulering på ældreområdet, som sidenhen
skal omsættes til lokal ældrepolitik i vores kommune.
Som eksempel kan nævnes værdighedspolitikken (Værdighed i Ældreplejen), hvor
Ældrerådet er høringspart, ikke kun fordi det vil være logisk at høre Ældrerådet, men
også fordi Ældrerådet er tildelt en lovmæssig høringsret.
Værdighedspolitikken fik gennem en bekendtgørelse fra Ældreministeriet en overbygning om pårørendes medindflydelse på ældreplejen, hvilket vi i Ældrerådet tidligt
blev opmærksomme på gennem Danske Ældreråd. Herved kunne vi sikre os, at vi
blev hørt.
Vi har for ikke så længe siden afleveret vores høringssvar, som er blevet indarbejdet
i den færdige udgave af værdighedspolitikken i Lejre Kommune.
I årets løb har Ældrerådet besøgt kommunens plejecentre og aktivitetscentrene for
gennem selvsyn at høre nærmere om det gode arbejde, som gøres der, og for at få
et grundlag for vores arbejde i forbindelse med høringer og andet, der angår centrene.
Ældrerådet er også blevet inviteret til at deltage som observatører i Beboer-/pårørenderådene på kommunens plejecentre, hvor Jeanette Dæhnfeldt vil være tilknyttet Bøgebakken, Leif Blom vil være tilknyttet Ammershøjparken, og Bjarne Bang
Christensen vil være tilknyttet Hvalsø Plejecenter.
Ældrerådet er desuden blevet inviteret til at deltage i Interessentgruppen vedrørende ny- og ombyggeriet af kommunens plejecentre. Her er det Kirsten Kornval og
Per Nørgaard med Leif Blom som suppleant, der repræsenterer Ældrerådet.
I det kommende år vil vi fortsætte arbejdet med at få så megen indflydelse på ældrepolitikken i Lejre Kommune som overhovedet muligt. Vi vil fortsætte det gode
samarbejde med især politikerne i USSÆ og kommunens administration. Samtidig vil
2

Ældrerådet i Lejre Kommune
vi fortsætte det gode samarbejde med forskellige frivilligorganisationer, som giver
gode input til vores arbejde med at forbedre forholdene for ældrebefolkningen, ikke
mindst for de svageste ældre.
Besøg vores hjemmeside: www.lejre-aeldreraad.dk/. Her kan du blandt andet se referater af vores møder og læse høringssvar m.m.
Med venlig hilsen
Ældrerådet i Lejre Kommune
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