Ældrerådet i Lejre Kommune

Den 22. august 2019.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 13. august 2019 kl. 10.00 til 13.00
på Allerslev Rådhus, lokale 1.

Deltagere:

Bjarne Bang Christensen (BBC); Jeanette Dæhnfeldt (JD); Kurt Erik Larsen (KEL); Per
Frandsen (PF); Leif Blom (LB); Per Nørgaard (PF) og Kirsten Kornval (KK).

Gæster:

Centerchef Lene Miller og leder af Visitation og Hjælpemidler Helle Klink deltager fra
kl. 10.30 – 11.15, jf. dagsordenspunkt 4 nedenfor.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 11.6.2019.
Status for Ældrerådets budget v/KEL.
Møde med centerchef Lene Miller og leder af Visitation og Hjælpemidler Helle Klink. Gensidig information med seneste nyt fra Administrationen.
5. Uddrag af dagsorden for USSÆ’s møde den 14. august, 2019. Relevante punkter drøftes eller tages til efterretning.
6. Høringer fra USSÆ.
7. Planlægning af budgetmøde med Administrationen og USSÆ den 18. september 2019.
8. Udpegning af medlem til § 17.4 udvalg (politisk styregruppe) til projekt Bevæg dig for Livet i
Lejre Kommune.
9. Deltagelse i Lejre Kommunes Sundhedsdag den 10.9.2019 kl. 10 – 13 i Hvalsøhallerne.
10. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB.
11. Orientering:
a. Nyt fra Danske Ældreråd:
Pressenyheder v/KK.
Formands/næstformandsmøde 17.9.2019 i Køge om strategi og mærkesager for
Danske Ældreråd (BBC, KK).
Tilmelding til temadag den 2.10.2019 i Køge om kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens boligformer for ældre og et godt og værdigt liv på plejehjem.
b. Nyt fra Regionsældrerådet v/PF:
Møde I Regionsældrerådet i Sorø den 18.9.2019?
c. Orientering i øvrigt:
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i. Fyraftensmøde om den fremtidige Sundhedspolitik i Danmark, regioner og
kommuner. Holbæk den 15.8.2019 kl. 14.30 – 17.00(BBC, KL, JD, LB og PF
tilmeldt).
ii. Møde med Ældrerådene i kreds 7 den 6.9.2019 kl. 9.00 – 12.00 i Køge (KK,
BBC).
iii. Møder i interessentgruppen vedrørende plejeboligbyggeri den 15.8.2019 og
29.8.2019 (KK, PN).
iv. Informationsmøde om Landsbyudvalget 22.8.2019 kl. 19 – 20.30 i Kirke Såby
Forsamlingshus. Evt. deltagere fra Ældrerådet?
12. Eventuelt.
13. Punkter til næste møde.
----------Ad dagsordenens pkt. 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Referatet blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3:
Det aftaltes, at KEL og KK sammen udfærdiger et overslag over Ældrerådets udgifter for resten af
året.
Ad dagsordenens pkt. 4:
Efter velkomst ved KK og præsentationsrunde af Ældrerådets medlemmer præsenterede Helle
Klink sig som leder af afdelingen for Visitation og Hjælpemidler i Center for Velfærd og Omsorg.
Hendes baggrund er bl.a., at hun er uddannet sygeplejerske og har stor erfaring inden for sit område fra tidligere stillinger, hvilket hun bygger videre på i sin nuværende stilling.
Hun orienterede om Lejre Kommunes fremskudte visitator, som har sin base på Holbæk Sygehus,
men som også dækker Roskilde, Næstved og Køge Sygehuse og, om nødvendigt, Rigshospitalet.
Hun understregede, at brug af den fremskudte visitator ikke er aldersrelateret, men at det afgørende kriterium er patientens tilstand, hvilket vurderes af hospitalet.
Lene Miller orienterede herefter om et nyligt tilsyn på Bøgebakken ved Tilsynet for Patientsikkerhed. Tilsynet var ikke faldet heldigt ud med mange uopfyldte målepunkter.
Hun nævnte, at omsorgssystemet NEXUS er en del af årsagen til, at det er så svært at leve op til
dokumentationskravene. Kommunen arbejder målrettet på at rette op på dette.
Hun nævnte videre, at det nye hegn på Bøgebakken snart er færdigt, og at kommunen har modtaget et tilskud til en pulje, som skal anvendes til screening og tidlig opsporing af diabetes (TOP).
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Hun nævnte også i den forbindelse, at kommunen har et godt samarbejde med jobcentrene om at
beskæftige og fastholde denne særligt sårbare befolkningsgruppe på arbejdsmarkedet.
Endvidere nævnte Lene Miller udfordringerne i forbindelse med budgetterne for 2020 og 2021,
hvor der i alt skal spares 15 mio. kr. på ”vores” område. I 2019 har alle centre i kommunen skullet
”aflevere” 1% af budgettet, mens pengene i 2020 og 2021 skal findes ved, at man dropper pris- og
lønfremskrivningen. Dette er ”worst case scenario”, idet man håber på, at den nye regering vil
være mildere stemt over for kommunerne.
Lene Miller nævnte endelig, at et nyt ”rehabiliteringsteam” er startet op fra 1. juli på Grønnehave.
Målgruppen for teamet er alene borgere, der har ansøgt om ydelser fra kommunen.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Punkterne 2, 4, 5 og 8 blev taget til efterretning.
Pkt. 3 om tilsynet på Bøgebakken har Ældrerådet allerede modtaget en orientering om, jf. ovenfor.
Planen er, at Ældrerådet får tilsynsrapporten i høring.
Ad dagsordenens pkt. 6:
Ældrerådet har ikke p.t. sager i høring, men der forventes en snarlig høring om en ny tilsynspolitik i
kommunen.
Ad dagsordenens pkt. 7:
Der var enighed om at fastholde datoen 18. september for budgetmødet med USSÆ.
Ad dagsordenens pkt. 8:
Der var enighed om at udpege KEL som medlem af § 17, stk. 4-udvalget (politisk styregruppe) til
Lejre Kommunes projekt: ”Bevæg dig for livet”.
Ad dagsordenens pkt. 9:
Der var enighed om, at det måtte være op til den enkelte at deltage i Sundhedsdagen. KK deltager.
Ad dagsordenens pkt. 10:
LB gjorde opmærksom på nogle høringssvar, han manglede at få lagt ud på hjemmesiden, og det
blev i den forbindelse understreget, at høringssvar om udbud ikke måtte lægges ud, da de altid er
fortrolige.
Ad dagsordenens pkt. 11:
a. JD, PF og KK kunne umiddelbart godt deltage i temadagen den 2. oktober i Køge.
b. Der var ikke nyt fra Regionsældrerådet.
c. Orientering i øvrigt:
i. KEL, JD, LB og PF deltager i fyraftensmødet i Holbæk den 15. august.
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ii. KK og BBC deltager i mødet i kreds 7 den 6. september i Køge.
iii. KK og PN deltager i møderne i Interessentgruppen den 15. og 29. august.
iv. Det aftaltes, at PN deltager i mødet den 22. august og stiller op (som privatperson) til Landsbyudvalget.
Ad dagsordenens pkt. 12:
KK og BBC har udarbejdet et høringssvar, som egentlig er et tidligt bidrag, til en ny tilsynspolitik
for kommunen. Det blev behandlet som en hastesag i henhold til Forretningsordenen, hvorefter formanden i sådanne sager selv kan tage affære og informere Ældrerådet efterfølgende.
Det forventes, at kommunens endelige udkast til ny tilsynspolitik kommer i høring i Ældrerådet.
Ad dagsordenens pkt. 13:
Der var intet til dette punkt.
Referent: BBC
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