Ældrerådet i Lejre Kommune

Den 16. oktober 2019.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 10.00 til 13.00
på Allerslev Rådhus, lokale 1.

Deltagere:

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

Afbud:

Kurt Erik Larsen (KEL); Per Nørgaard (PN).

Gæster:

Borgerrådgiver Lene Vilstrup deltager i mødet kl. 10 – 10.30.
Centerchef Lene Miller deltager i mødet kl. 10.30 – 11.00.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 18.9.2019.
Status for Ældrerådets budget/forbrug og beregning af udgifter resten af 2019.
Uddrag af dagsorden for USSÆ’s møde den 2. oktober 2019.
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:
2) Orienteringssager – oktober.
4) Revidering af formålspapir for aktivitetscentrene.
5) Fremtidens plejeboliger - opførelse af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken.
6) Magtanvendelse voksen- og ældreområdet 2018.
8) Risikobaseret tilsyn i sygeplejen 2019 - Distrikt Bøgebakken – med høringssvar.
9) Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2019 – med høringssvar.

5. Høringer fra USSÆ, oktober 2019:
• Revurdering af politisk vedtagne svarfrister i forhold til Retssikkerhedsloven (svarfrist 10.10.2019) v/BBC.
• Magtanvendelse voksen- og ældreområdet 2018.
6. Drøftelse af materiale vedrørende budget 2020 til mødet med USSÆ og administrationen
den 10.10.2019 kl. 9 – 11 på Hvalsø Rådhus (forventer at modtage og udsende budgetmateriale inden mødet).
Fortsat fokus på følgende områder:
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•

•
•

Evt. konsekvenser af bl.a. opgaveglidning mellem regionen og kommunen, herunder personalesammensætning 24 –7, løbende kompetenceudvikling af medarbejderne, rekruttering og arbejdsmiljø, herunder sygefravær.
Evt. konsekvenser for velfærd/serviceniveauet på ældreområdet.
Drøfte fortsættelse af indsatsområderne i Værdighedspolitikken, når de afsatte
midler overgår til bloktilskud i 2020 -2022.

7. Drøfte henvendelse fra Georg Julin om foredraget: ”Den fjerde alder” v/KK.
8. Drøftelse af udkast til informationsfolder om Ældrerådet i Lejre Kommune v/PN. Udkast
fremsendes inden mødet.
9. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB
10. Orientering
a. Nyt fra Danske Ældreråd:
Temadag i Vingstedcentret den 26.11.2019:
”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?”
b. Nyt fra Regionsældrerådet :
Orientering v/ PF.
c. Orientering/aftaler i øvrigt:
i. Orientering vedrørende valg til Landsbyudvalget v/PN.
ii. Orientering fra Danske Ældreråds temadag i Køge den 2.10.2019 om Kommunernes sundhedsfaglige opgaver - fremtidens boligformer for ældre og et
godt og værdigt liv på plejehjem.
11. Eventuelt.
12. Punkter til næste møde.
--------------Ad gæster:
Borgerrådgiver Lene Vilstrup (LV):
KK bød velkommen og introducerede sig selv og Ældrerådet, med henvisning til bl.a. Ældrerådets
årsrapport 2018, og artikel i Dagbladet om Digitalisering 2018.
LV takkede for invitationen og introducerede sig selv. Hun er uddannet socialrådgiver (2005) og er
siden 2017 uddannet cand. soc. jur. eller ”velfærdsjurist”.
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Stillingen som Borgerrådgiver blev oprettet i 2011 på baggrund af en politisk beslutning.
Baggrunden for at oprette en stilling som Borgerrådgiver var og er at skabe størst mulig retssikkerhed og lette kommunikationen mellem borgere/virksomheder og forvaltningen (administrationen).
Alle borgere og virksomheder kan kontakte /klage til Borgerrådgiveren, som er uafhængig af forvaltningen. Det er de 25 politikere, der er hendes arbejdsgivere.
Hun er opsat på at give sit virke et indhold, som bl.a. indebærer dialog og læring i organisationen.
Således taler hun først med borgeren/virksomheden (ser først sagen fra borgerens/virksomhedens
perspektiv) – dernæst med forvaltningen (sagsbehandleren).
Ifølge LV har borgere og virksomheder altid krav på at få et skriftligt svar på deres klage, hvis de
ønsker det.
En stor del af Borgerrådgiverens sager omhandler mangelfuld vejledning, problemer i forbindelse
med digitalisering, f.eks. forståelsesproblemer og problemer med at finde rundt på kommunens
hjemmeside, samt vejvisning i det kommunale system.
LV tilføjede, at hun udarbejder en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen om sit virke og om sager, hun har behandlet.
Centerchef Lene Miller (LM):
KK bød velkommen og nævnte, at Ældrerådet på mødet torsdag den 10. oktober om budgettet vil
spørge til indsatsområder i værdighedspolitikken og hvordan vi som Ældreråd kan se og følge,
hvordan pengene bruges inden for de områder, som de hidtil har været øremærket til.
LM opfordrede til at gå tilbage til USSÆ’s dagsorden for mødet den 5.12.2018. Heri gives netop en
sådan oversigt, men på basis af de da kendte data, jf. link (det er pkt. 10, som findes på s. 21).:
https://www.lejre.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhAgendaSurface/GetAgendaPdf?agendaId=1682
&includeAttachments=False.
LM nævnte, at nyeste ”skud på stammen” inden for ældreplejen er et rehabiliteringsteam, som
hun venter sig meget af.
På spørgsmål af KK oplyste LM, at hun gerne vil drøfte Sundhedsaftalerne med os, når vi har mere
tid.
Hun nævnte en omtale i pressen, som hævder, at klippekortet er fjernet i Lejre Kommunes hjemmepleje/hjemmehjælp. Men det er ikke korrekt. Der er tale om et administrativt oplæg til politikerne, som først skal behandles og dernæst besluttes politisk.
KK omtalte et læserbrev fra en herværende læge om et voldsomt bureaukrati i forbindelse med, at
en patient skulle have en Panodil. LM henviste til, at det er Sundhedsstyrelsen der stiller de mange
krav til dokumentation, herunder ansvaret for medicinordinationer.
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Kommunen har modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om Ammershøjparken Plejecenter, men det er ikke så alvorligt som Bøgebakken. Der er lige som med Bøgebakken sat alt ind
på at rette op, så påbuddet kan ophæves hurtigst muligt.
LM kunne endelig oplyse, at der politisk er sagt ja til rammerne for nybyggeriet ved Ammershøjparken, herunder etablering af et produktionskøkken.
--------------Ad dagsorden:
Ad dagsordenens pkt. 1:
Det blev besluttet at springe dagsordenens pkt. 8 om udkast til informationsfolder over, da koncipisten (PN) havde meldt afbud. Men PN’s forslag sendes ud sammen med referatet.
For at spare tid henvises der under pkt. 10.b. til PF’ referat af mødet i Regionsældrerådet den
18.9.2019. Referatet udsendes sammen med dette referat.
Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Referatet blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3:
Budgetstatus blev taget til efterretning.
Ad dagsordenens pkt. 4:
Ad 2) Ældrerådet noterede sig, at der pt. er 30 på venteliste til plejebolig og 18 til ældrebolig.
Ad 4; 8 og 9) Ældrerådet tog disse punkter til efterretning.
Ad 5) Som allerede nævnt af Lene Miller er etablering af produktionskøkken sidste nyt om byggeriet ved Ammershøjparken.
Ad 6) Se nedenfor under dagsordenens pkt. 5.
Ad dagsordenens pkt. 5:
•

•

Revurdering af politisk vedtagne svarfrister i forhold til Retssikkerhedsloven med svarfrist
10. oktober. BBC’s forslag til svar, som er kommenteret og suppleret af PF, blev gennemgået og vedtaget med enkelte ændringer. Med disse indarbejdet sendes det til KK til videre
foranstaltning.
Magtanvendelse voksen- og ældreområdet 2018. Det aftaltes, at BBC skriver udkast til høringssvar, som sendes til KK til videre foranstaltning. Svarfristen er 17. oktober.
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Ad dagsordenens pkt. 6:
Det aftaltes at tage de 3 nævne emner op på budgetmødet den 10. oktober med USSÆ og administrationen og med dagsorden for Kommunalbestyrelsens møde den 25.6.2019, dagsordenspunkt
7. ØU – Forslag om reduktion i budget 2019-2013 in mente (se link):
https://www.lejre.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhAgendaSurface/GetAgendaPdf?agendaId=1771
&includeAttachments=False
Ad dagsordenens pkt. 7:
Det aftaltes at tage forslaget om foredraget: ”Den fjerde alder” med til mødet med organisationerne den 5. november. Det kunne være et godt fælles arrangement.
Ad dagsordenens pkt. 8:
Drøftelse udsat. Det aftaltes, at mailen fra PN med udkastet vedlagt udsendes til hele Ældrerådet,
så vi alle har et grundlag for drøftelse på næste møde.
Ad dagsordenens pkt. 9:
En oplysning om at kontakte JD om influenzavaccination ligger på Ældrerådets hjemmeside, men
ingen forstår hvordan og hvorfor. Den skal søges fjernet hurtigst muligt.
Ad dagsordenens pkt. 10:
a. Transport til Vingsted 26. november aftalt. Der orienteres om temadagen på Ældrerådets møde den 10. december.
b. PF orienterede om møde i Fredericia for alle landets Patientinddragelsesudvalg
(PIU).
c. i. KK oplyste, at PN ikke var blevet valgt ind i landsbyudvalget.
ii. Temadagen havde været en god dag med gode indlæg, bl.a. af Lene Miller.
iii. Der var intet til dette punkt.
Ad dagsordenens pkt. 11:
Lejre Kommunes demenskoordinator har inviteret til møde i Hvalsø den 28. oktober om Alzheimers.
Ad dagsordenens pkt. 12:
Der var intet til dette punkt.
Referent: BBC
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