Ældrerådet i Lejre Kommune

Den 15. december 2019.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 10. december 2019 kl. 10.00 til 13.30
på Allerslev Rådhus, lokale 1.
Deltagere:

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

Afbud:

Per Nørgaard. Centerchef Lene Miller (gæst).

Gæster:

I forbindelse med Ældrerådets juleafslutning kl. 12.15 – 13.15: Formand for USSÆ
Mikael Ralf Larsen og Vicekommunaldirektør Henrik Nielsen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 12.11.2019.
Status vedrørende Ældrerådets budget 2019 v/KEL.
Status vedrørende Ældrerådets hjemmeside v/LB, herunder fornyet drøftelse af brugervenlighed, indhold, opdatering af hjemmesiden m.m.
a. Valg af suppleant for Webmaster.
5. Uddrag af dagsorden for USSÆ’s møde den 4. december 2019.
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:
2) Orienteringssager - december 2019.
3) Handicappolitik. Godkendelse af høringsmateriale.
4) Magtanvendelse på voksenområdet 2018 med høringssvar.
5) Sundhedsfagligt tilsyn i Ammershøjparken plejecenter.
6) Sundhedsfagligt tilsyn i Dag- og Træningscenteret Grønnehave.
7) Budget 2020, alternative forslag til udgiftsreduktioner.
8) Klippekortordninger og øget brugerstyret åbningstid i Horseager, budget 2020
med høringssvar.
9) Lejre Kommunes madpolitik – status.
6. Høringer fra USSÆ, december 2019.
Foreløbig ingen høringer.
7. Fortsat drøftelse af udkast til informationsfolder om Ældrerådet i Lejre Kommune, og aftale
den videre proces. PN, BBC og KK (udkast vedhæftet).
8. Drøftelse af tilbud om adgang til Altingets Ældre-portal.
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9. Orientering:
a. Nyt fra Danske Ældreråd:
• Referat af bestyrelsesmøde 12.11.2019 og Danske Ældreråds handleplan
2019-2021, bl.a. strategihus og prioriterede politiske mærkesager.
• Nyhedsbrev nr. 5.
b. Nyt fra Regionsældrerådet :
Orientering v/PF.
c. Orientering/aftaler i øvrigt:
i. Orientering fra Danske Ældreråds temadag den 26.11.2019 v /PN og KK:
”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?”
ii. Orientering fra deltagelse i fyraftensmøde om Holbæk Kommunes strategi
for boligformer til bl.a. ældre v/KEL, PN og KK.
iii. Orientering fra deltagelse i Sundhedspolitisk topmøde: ”Nærhed og lighed i
Sundhed” den 3.12.2019 v/KK.
iv. Aftale informations-/dialogmøde med Leder af Sundhed Alice Ordrup i 2020.
v. Aftale informations-/dialogmøde med Demenskoordinatorerne i Lejre
Kommune i 2020.
10. Eventuelt.
11. Punkter til næste møde den 8. januar 2020.
---------------Ad dagsordenens pkt. 1:
Dagsordenen blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Referatet blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3:
KEL oplyste, at vi kommer tæt på at bruge hele den budgetterede beløbsramme.
Ad dagsordenens pkt. 4:
Der var enighed om, at hjemmesiden som vores permanente ansigt udadtil altid skal være i orden
og á jour. Det skal alle Ældrerådets medlemmer være med til at sikre, så Webmasteren ikke står
alene med ansvaret.

2

Ældrerådet i Lejre Kommune
Der var også enighed om, at det var rettidig omhu at sørge for, at Webmasteren har en suppleant.
JD blev valgt som suppleant for Webmasteren.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Punkterne 2), 4), 7) og 9) blev taget til efterretning.
Punkterne 3), 5), 6) og 8) omhandler sager, som nu er sendt i høring i Ældrerådet, jf. pkt. 6 nedenfor.
Ad dagsordenens pkt. 6:
Siden udsendelsen af dagsordenen har Ældrerådet modtaget følgende sager i høring:
•
•
•
•

Ny handicappolitik med svarfrist 17.1.2020 – udkast til svar udfærdiges af BBC.
Tilsyn Ammershøjparken med svarfrist 13.1.2020 – udkast til svar udfærdiges af LB.
Tilsyn Grønnehave med svarfrist 13.1.2020 - udkast til svar udfærdiges af KK.
Budget 2020 – alternative forslag til udgiftsreduktioner med svarfrist 17.1.2020 – udkast til
svar udfærdiges af KK.

Ad dagsordenens pkt. 7:
Det med dagsordenen udsendte forslag til informationsfolder om Ældrerådet blev vedtaget, og
alle blev opfordret til at komme med forslag til billeder fra Lejre, som kan lægges ind i folderen.
Vi skal undersøge muligheden for at få folderen distribueret sammen med Årsprogrammet for
Aktivitetscentrene. Det er formentlig Solveig Hitz, vi skal tale med.
De tre i arbejdsgruppen (PD, KK og BBC) taler med ”nogen” på Rådhuset om produktion af folderen.
Ad dagsordenens pkt. 8:
Der var enighed om, at vi i Ældrerådet allerede får så megen information, at det i forhold til nytteværdien vil være for dyrt med sådan et abonnement.
Uden nogen sammenhæng i øvrigt blev det under dette punkt besluttet, at Ældrerådet skal forsøge at få en lille annonce med om os, f.eks. vore møder o.a., på kommunens side i lokalavisen.
Ad dagsordenens pkt. 9:
a. Alle i Ældrerådet har fået både referat og nyhedsbrev fra Danske Ældreråd, hvorfor
KK opfordrede til, at man hver især orienterer sig i begge. KK sender interviewet
med hende til Lokalavisens journalist Holger Vincents, som vi i forvejen har haft
kontakt med i forbindelse med et interview til avisen tidligere på året.
b. PF orienterede om nyt fra Regionsældrerådet, herunder om mødet i fredags i PIU,
hvor man bl.a. havde drøftet ensretning af ”sundhedshuse” og ønsket om inddragelse i den gruppe i regionen, som drøfter implementeringen af Sundhedsaftalens
”Værktøjskasse”.
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c.

Orientering/aftaler i øvrigt:
i. KK sender PN’s håndskrevne noter fra temadagen i Vingsted Centret til Ældrerådets medlemmer.
ii. KK sender noter fra mødet i Holbæk Kommune til Ældrerådets medlemmer.
iii. KK orienterede om sin deltagelse i to rigtig spændende møder på Børsen i
København:
1. ”Nærhed og lighed i sundhed”.
2. ”Forventninger til velfærd”.
iv. KK vil drøfte med Leder af Sundhed Alice Ordrup, om hun kan deltage i Ældrerådets møde i januar 2020 med henblik på gensidig orientering og dialog.
v. KK vil drøfte med Kristine Boysen Møller, om Demenskoordinatorerne kan
deltage i Ældrerådets møde i februar 2020 med henblik på gensidig orientering og dialog.

Ad dagsordenens pkt. 10:
Der var intet til dette punkt.
Ad dagsordenens pkt. 11:
Se ovenfor pkt. 9.c. iv og v. Disse kan eventuelt byttes om, hvis det passer bedre for de indbudte
gæster.
Referent: BBC
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