Ældrerådet i Lejre Kommune

Den 8. april 201922. marts 2019.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 12. marts 2019 kl. 9.30 til 13.00
på Grønnehave, Elverdamsvej 200, 4070 Kirke Hyllinge.
Deltagere:

Bjarne Bang Christensen (BBC), Jeanette Dæhnfeldt (JD), Kurt Erik Larsen (KEL), Per Frandsen (PF), Leif Blom (LB), Kirste Kornval (KK).

Afbud:

Per Nørgaard (PN).

Centerchef Lene Miller (LM) deltager fra 9.30 – 10.30. Rundvisning på Grønnehave og orientering om
organisatoriske ændringer og udvidelse af midlertidige pladser v/LM.
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 12.2.2019.

3.

Udkast til budget 2019 på baggrund af forbrug 2018 v/KEL. Bilag vedlagt

4.

Dagsorden til USSÆ´s møde den 6. marts 2019.
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter fra dagsordenen:
2. Orienteringssager – marts.
3. Ændret organisering af hjemmeplejegruppen Grønnehave.
4. Status på brandsikkerhed i pleje- og ældreboliger.
5. Leverandør til kommunale tilsyn på hjemmepleje, privat leverandør og plejecentre.
6. Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst for tre hjemmeplejegrupper i Lejre Kommune.
7. Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst for de 3 Plejecentre.
8. Dialogmøder mellem udvalget, plejecentre, botilbud og Ældrerådet 2019.
9. Revideret kvalitetsstandard vedrørende længerevarende botilbud, jf. Servicelovens § 108 med
høringssvar.

5.

Ældrerådets mærkesager/huskeliste 2019. Bilag vedlagt.

6.

Gennemgang og drøftelse af udkast til Ældrerådets Årsberetning 2019. Bilag vedlagt.

7.

Drøftelse og beslutning om emner til dagsorden til dialogmøde med USSÆ den 9.4.2019 (punktet udsættes til 9.4.2019, såfremt dialogmødet med USSÆ først bliver den 14.5.2019).

8.

Fortsat drøftelse og planlægning af dialog- og samarbejdsmøde med samarbejdspartnere på Ældreområdet. Aftale målgrupper, formål, invitation og program samt forslag til tidspunkt og sted.
Udkast udsendes inden mødet.

9.

Status på Ældrerådets hjemmeside ved LB.
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10. Orientering:

10.1

Nyt fra Danske Ældreråd:
▪ Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i valgkreds 7 den 26.2.2019 (KK).

10.2

Nyt fra Regionsældrerådet v/PF:
• Høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 2019 – 2022.
• Pressemeddelelse vedrørende Movias ophør med ruteplaner og køreplaner ved
busstoppestederne i Region Sjælland.

10.3

Orientering i øvrigt:
• Åbent hus-møder og valg til Beboer- og pårørenderådene 2019 på Lejre Kommunes plejecentre (JD, BBC og LB).
• Arbejdsgang vedrørende ansøgning til ældre-/plejebolig i Lejre Kommune
(BBC).
• Referat fra deltagelse i Kernevelfærdsudvalgets opsamlingsmøde den 28.2.2019
(KK).

11. Eventuelt.
12. Punkter til næste møde den 09.4.2019:
• Dialogmøde med USSÆ og ordinært Ældrerådsmøde (dialogmøde ikke vedtaget p.t.).
• Evt. møde med Helle Klink Pedersen, leder af Visitation og hjælpemidler i CVO.
• Drøftelse af VIVE`s rapport om, hvor mange ældre, der modtager hjemmehjælp.
------------------Ad dagsordenens pkt. 1:
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring/tilføjelse:
• Siden dagsordenens udsendelse har Ældrerådet modtaget høringer om de to emner, som er
nævnt under dagsordenens pkt. 4.6 og 4.7. De vil blive drøftet nærmere under disse to punkter.
• Dagsordenens pkt. 7: Drøftelse og beslutning om emner til dagsorden til dialogmøde med USSÆ den 14.5.2019 udsættes til Ældrerådets møde den 9.4.2019.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at LB gerne ville have en drøftelse om, hvornår Ældrerådets
referater kan lægges ud på Ældrerådets hjemmeside. Anledningen var, at han havde konstateret, at administrationen lagde Ældrerådets referater ud på kommunens hjemmeside, før de var formelt godkendt
af Ældrerådet.
Ældrerådet konstaterede, at der er et skisma mellem det forhold, at Ældrerådets referater sendes til administrationen, når de som udkast er kommenteret og godkendt af alle medlemmer, hvorefter de dels
sendes til USSÆ, dels lægges ud på kommunens hjemmeside, selvom de på dette tidspunkt ikke er formelt godkendt af Ældrerådet. Det bliver de først på næstfølgende møde i Ældrerådet.
På den baggrund aftaltes det, at KK tager en drøftelse med administrationen om, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan løse dette skisma. Der var enighed om, at referaterne godt kan sendes til USSÆ, inden
de formelt er godkendt af Ældrerådet, men helst ikke skal lægges ud på kommunens hjemmeside, før de
formelt er godkendt af Ældrerådet og derefter lægges ud på Ældrerådets hjemmeside.
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Ad dagsordenens pkt. 3:
KEL oplyste, at budgettet stort set er som sidste år. KK vil tale med administrationen om udtræk til
KEL, så han kan følge med i forbruget. I den forbindelse foreslog PF, at der gøres status i oktober.
Ad dagsordenens pkt. 4:
Ad 4.2. Der var en drøftelse af, om udtrykket ”specifik plejebolig” skal forstås som en plejebolig i modsætning til en ældrebolig, eller det skal forstås som en plejebolig et specifikt sted, f.eks. på Bøgebakken.
KK vil undersøge det nærmere.
KK vil også undersøge, om et eller flere medlemmer af Ældrerådet kan deltage i Danske Regioners
temadag, SUNDHED FOR ALLE 2019, den 7.11.2019.
Ad 4.3. Ældrerådet har allerede fået en orientering om den ændrede organisering på Grønnehave af LM.
Ad 4.4. Punktet skal ses som en udløber af brande på plejecentre med fatale følger. Det aftaltes at bede
LM om en orientering på næste møde i Ældrerådet.
Umiddelbart synes det dog som om, at man har styr på disse ting i Lejre Kommune med Grønnehave
som en undtagelse, der bekræfter reglen.
Ad 4.5. Der var enighed om, at Ældrerådet bør høres i forbindelse med revision af tilsynspolitikken som
følge af ny leverandør.
Ad 4.6 og 4.7. Det aftaltes, at JD, LB og BBC som observatører på plejecentrene i fællesskab udfærdiger forslag til høringssvar med BBC som koordinator. PF mente, at Ældrerådet tidligere har afgivet høringssvar i forbindelse med tilsynsrapporter, så han opfordrede til at have disse in mente.
Ad 4.8. KK opfordrede til at tænke over emner og punkter til dagsorden til dialogmødet til drøftelse på
næste møde den 9.4.2019. Men har man gode ideer allerede nu, bør de sendes til KK på mail.
Ad 4.9. KK oplyste, at kommunen på baggrund af Ældrerådets høringssvar har ændret i udkastet til kvalitetsstandard.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Det aftaltes at tilføje et par punkter om at invitere Borgerrådgiver Lene Vilstrup og leder af Visitation og
hjælpemidler Helle Klink Pedersen samt den nye projektdirektør Elsebeth Muff til møder og herunder
drøfte, om og i hvilken grad der f.eks. er opfølgning på værdighedspolitikken og anbefalinger fra Kernevelfærdsudvalgets arbejde.
KK oplyste, at hun er blevet kontaktet af AD-media om udgivelse af informationsmateriale om Ældrerådet. Det bør vi overveje og eventuelt drøfte på næste møde.
Ad dagsordenens pkt. 6:
Der var enighed om Ældrerådets Årsberetning 2018, som den foreligger nu, selvom en mente, den var
for lang, og en anden mente, den var for kort. Mellemproportionalen blev så den foreliggende Årsrapport på godt 4 sider tekst og 1 forside med billede, samt vedlagte bilag.
Ad dagsordenens pkt. 7:
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Udgået.
Ad dagsordenens pkt. 8:
Udkastet til en oversigt over deltagere, formål, tid og sted samt program for et dialogmøde mellem Ældrerådet og andre interessenter på ældreområdet i Lejre Kommune blev godkendt med den tilføjelse, at
Faglige seniorer blev nærmere defineret som ”Kommunegruppen Lejre”.
Tidspunktet blev aftalt til en gang i juni måned, for eksempel den 4. juni, mens stedet gav anledning til
en del overvejelser. Forholdet er det, at hvis mødet afholdes i et af aktivitetscentrene i enten Lejre eller
Hvalsø, vil vi selv skulle stå for hele arrangementet, hvilket vil være umuligt henset til, at vi kun er 7
personer i Ældrerådet. Østergaard kunne være en mulighed, men vi er ikke helt sikre på, hvordan det
fungerer, om man skal leje sig ind eller andet.
Alternativet vil derfor være, at vi lejer os ind i f.eks. Hvalsø Hallen med kaffe og sandwich til de 40-50
personer, vi forventer til arrangementet. KK taler med Hvalsø Hallen, og LB taler med Ejby Forsamlingshus om det samme.
PF foreslog, at vi holder et separat møde med Handicaprådet, med hvem vi har mange berøringspunkter.
Endelig taltes der om, at nogle interessenter gerne vil have omtale af deres aktiviteter på Ældrerådets
hjemmeside. Der var enighed om, at det kunne blive vanskeligt at sige ja til nogen og nej til andre, hvorfor vi i stedet kan tilbyde at linke til deres hjemmesider, under forudsætning af, selvfølgelig, at de har en
sådan.
Ad dagsordenens pkt. 9:
LB oplyste, at han har fået undervisning mod betaling, og at han kan styre hjemmesiden i den udformning, den har nu. Der var enighed om at fastholde den og se, om der bliver behov for mere.
Det aftaltes, at vi ikke lægger billeder af arrangementer ud på hjemmesiden, hvis der er genkendelige
personer på billederne, medmindre hver enkelt har givet sit samtykke, jf. Persondataforordningen, som
jo også gælder for os.
Ad dagsordenens pkt. 10:
1. KK oplyste, at hun havde stemt på den kandidat, vi havde vedtaget, nemlig Steen Kristian Eriksen fra Holbæk Ældreråd. Han blev valgt ind i Danske Ældreråds bestyrelse.
2. PF oplyste, at Patientinddragelsesudvalget havde udarbejdet et godt høringssvar, som Ældrerådets medlemmer havde fået mulighed for at læse forud for dette møde.
LB deltager som suppleant i næste Regionsældrerådsmøde, da PF er forhindret.
PF og KEL oplyste, at Movia-sagen stadig er i gang for at få køreplanerne ud til stoppestederne
igen.
3. LB oplyste, at der var 10 fremmødte til valgmødet på Ammershøjparken med mange gode forslag til aktiviteter.
JD oplyste, at der var mange pårørende til åbent hus-mødet på Bøgebakken. Dialogen havde bl.a.
drejet sig om behovet for flere medarbejdere i almindelighed og en dedikeret medarbejder til at
styre demensområdet.
KK supplerede med, at der er behov for fremmødeplaner, så de rette kvalifikationer og kapaciteter er til stede, hvad enten det er hverdag eller weekend. Beboernes behov er de samme, uanset
hverdag eller weekend.
Vi aftalte at vende problematikken med LM og lederen af plejecentrene Charlotte Thygesen.
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Punktet om arbejdsgang vedrørende ansøgning til ældrebolig/plejebolig drejede sig ifølge BBC
om, at kommunens hjemmeside siger et, mens medarbejderne siger noget andet. I en konkret sag
viste det sig, at medarbejderne i Visitation og Hjælpemidler tilsyneladende ikke vidste, hvad der
stod på hjemmesiden om, hvordan man ansøger om en ældrebolig/plejebolig, og de vidste ikke,
at hjemmesiden genererer et automatisk svar, hvis man sender en mail, som ikke er digitalt signeret. Så får man følgende svar: ”Din ansøgning er afvist. Du skal indsende en fornyet ansøgning, digitalt signeret.” Og så er der en henvisning til en hjemmeside osv. Et helt uforståeligt
svar i forhold til, hvad der står om ansøgningsproceduren på hjemmesiden, og et svar, som ingen
i centeret vidste, at hjemmesiden automatisk genererer. Og endvidere et svar, som en svag ældre
ikke kan bruge til noget, henset til mange ældres manglende kompetencer på IT-området. Endvidere viste det sig, at når man bliver omstillet til et center, bliver det oplyst, at samtalen bliver optaget til undervisningsbrug. Det var der heller ingen, der vidste, hvilket kom frem i forbindelse
med en konkret sag, som blev rejst ved hjælp af Borgerrådgiveren.
Om Kernevelfærdsudvalgets opsamlingsmøde nævnte KK, som havde deltaget i mødet, at Ældrerådet burde invitere Elsebeth Muff for at høre om planerne fremover.
Ad dagsordenens pkt. 11:
Der var intet til dette punkt.
Ad dagsordenens pkt. 12:
•
•

KK opfordrede endnu en gang Ældrerådets medlemmer til at tænke over mulige emner til dialogmødet med USSÆ den 14. maj 2019.
Vi skal også drøfte invitationer af ledende medarbejdere i administrationen såsom Helle Klink
Pedersen, leder af Visitation og Hjælpemidler, Borgerrådgiver Lene Vilstrup og projektdirektør
Elsebeth Muff.

Referent: BBC
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