Ældrerådet i Lejre Kommune

Den 18. februar 2020.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 11. februar 2020 kl. 9.00 til 13.00
på Allerslev Rådhus, lokale 4.

Deltagere:

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

Gæster :

Anders Poulsen fra Kommunikation & Udvikling deltager under dagsordenspunkt 1.

Dagsorden:
1. Information om arbejdet med hjemmesiden Lejre.dk, og drøftelse af Ældrerådets formål
med evt. annoncering i Lejre Lokalavis.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 14.1.2020.
4. Ældrerådets regnskab 2019 og budgetposter 2020 v/KEL.
5. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB.
6. Uddrag af referat for USSÆ’s møde den 5. februar 2020.
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:
2) Orientering – februar.
3) Status for tværgående indsatser. Kernevelfærd.
4) Godkendelse af Handicappolitik.
5) Årsplan 2020.
6) Sundhedsfagligt tilsyn i Ammershøjparken plejecenter med høringssvar.
7) Sundhedsfagligt tilsyn i Dag- og Træningscenteret Grønnehave med høringssvar.
8) Budget 2020, alternative forslag til udgiftsreduktioner med høringssvar.
9) Dialogmøder mellem udvalget, plejecentre, botilbud og Ældrerådet 2020.
7. Høringer fra USSÆ i januar 2020:
• Høring af ny rygepolitik i Lejre Kommune. Høringsfrist 14.3.2020.
8. Præsentation af endeligt udkast til informationsfolder om Ældrerådet i Lejre Kommune
med billeder. Den videre proces med trykning og distribuering til borgerne (+ 60). PN, BBC
og KK.
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9. Gennemgang og drøftelse af udkast til Ældrerådets årsberetning 2019 og aftale den videre
proces med trykning og distribuering.
10. Ældrerådets årshjul, fortsat drøftelse af deltagelse i møder, temadage, konferencer i 2020
v/KK
11. Orientering:
a. Nyt fra Danske Ældreråd:
• Temadage og konferencer forår 2020.
• Nyhedsbrev nr. 1, januar 2020.
b. Nyt fra Regionsældrerådet:
Orientering v/PF.
c. Orientering/aftaler i øvrigt:
i. Annoncering af Ældrerådsmøder på ”Lejre Kommune – Vores Sted” i Lejre
Lokalavis.
ii. Aftale arbejdsmøde i Ældrerådet i marts 2020. Forslag uge 12 eller 13.
12. Eventuelt.
13. Punkter til næste møde den 10. marts 2020.
-------------------Ad dagsordenens pkt. 1:
KK bød Anders Poulsen (AP) velkommen og orienterede om Ældrerådets ønske om større synlighed . Derefter var der en præsentationsrunde.
AP takkede og oplyste, at han først ville fortælle lidt om hjemmesiden Lejre.dk og derefter adressere Ældrerådets ønsker om mere synlighed.
Ad Lejre.dk: Hjemmesiden skal struktureres, så den når alle målgrupper. For at opnå dette, skal
man være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvordan redaktørerne på hjemmesiden (ca.
70) henholdsvis borgerne (brugerne) ser på det: Hvordan matcher man borgernes ønsker og behov
med kommunens tilbud, og hvordan får man guidet brugerne derhen, hvor de kan finde de svar,
de søger?
Dette er en kendt problemstilling, ikke kun for Lejre.dk, men i al almindelighed.
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Ad synlighed: AP anbefalede Ældrerådet at være mere konkret, så de borgere, vi henvender os til,
føler, at det er dem, vi taler til, f.eks. ved at bruge Facebook gennem kommunen, eller eksempelvis i den folder, vi har under udarbejdelse.
Han nævnte også det brugerpanel, som bl.a. Ældrerådet er repræsenteret i, som et godt udgangspunkt.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Der var enkelte bemærkninger og tilføjelser til dagsordenspunkterne. Med disse blev dagsordenen
godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3:
Referatet blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 4:
KK oplyste, at hun først i går fik økonomioversigter 2019. Regnskabet vil have indflydelse på budget 2020, som KK gennemgik. Hun nævnte, at Ældrerådet sidst på året skal nedsætte et valgudvalg, hvilket skal afspejles i budgettet.
Ad dagsordenens pkt. 5:
LB havde ingen bemærkninger til hjemmesiden, men han tilbød at opsætte en Facebook-side som
opfølgning på tidligere drøftelser om, hvorvidt Ældrerådet skulle have egen Facebook-side.
KK foreslog , at vi holder os til det samarbejde, som AP nævnte: Det er kommunen, der styrer det,
og der lægges kun det ind på Facebook, som Ældrerådet giver kommunen.
Ad dagsordenens pkt. 6:
2) Ventelister: Der er 22 ventende til plejeboliger og 12 til ældreboliger.
Punkterne 3), 4) og 7) toges til efterretning.
5) Årsplan 2020 har bl.a. fokus på byggeriet af de 24 plejeboliger i Ammershøjparken.
Endvidere på:
• Masterplan for fremtidens behov på ældre- og sundhedsområdet.
• Attraktive madtilbud
• Sundhedsaftalen 2019- 2023
• Personaleområdet – fokus på øget nærvær
• Fremtidig rekruttering på sundheds- og ældreområdet
6) Ældrerådet er blevet lovet en mundtlig redegørelse om tilsynet.
8) Ældrerådets høringssvar indgår i overvejelserne. Dog har vi ikke fået reaktion på alle vores bemærkninger.
9) KK har foreslået, at dialogmødet mellem USSÆ og Ældrerådet finder sted på vort ordinære møde den 12. maj 2020.
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Ad dagsordenens pkt. 7:
Der var enighed om at bruge LB’s bemærkninger om en rygepolitik som udgangspunkt for vort
høringssvar. KK udarbejder svaret.
Ad dagsordenens pkt. 8:
KK har aftalt med Solveig Hitz, at folderen kan udsendes sammen med Aktivitetsprogrammet for
2020/2021.
Bl.a. som følge af AP’s anbefalinger ændres der lidt i teksten i folderen, så den bliver mere direkte i
sin form de steder, hvor det giver mening.
Folderen færdigredigeres af BBC og lægges på et USB-stik sammen med de billeder, som vi er blevet enige om. KEL sørger for, at trykkeren i Roskilde får materialet.
Ad dagsordenens pkt. 9:
Der var flere forslag til ændringer af Årsberetning 2019, herunder at der sættes et billede af Ældrerådet på forsiden.
BBC færdigredigerer beretningen med tilføjelse af oversigt over Ældrerådets høringssvar og mødeaktivitet 2019, og sender den til PN, som sørger for kopiering i 200 eksemplarer i A5-format.
Ad dagsordenens pkt. 10:
KK færdigredigerer Årshjul 2019. Årshjul 2020 var udsendt med dagsordenen.
Ad dagsordenens pkt. 11:
a. Nyt fra Danske Ældreråd:
i. Vi kan alle deltage i Repræsentantskabsmødet og konferencen i Nyborg den
27-28. april. Husk at vælge temaer og sende ønsker til KK.
ii. Der er 5 tilmeldte til Temadagen i Køge den 26. februar (KK, BBC, PF, LB og
JD).
iii. Nyhedsbrev nr. 1, januar 2020 var udsendt til alle medlemmer af Ældrerådet.
iv. KK oplyste, at hun af Danske Ældreråd var blevet forespurgt om interesse for
et kursus for Ældrerådsformænd. KK havde været positiv, men foreslået, at
også næstformændene fra de enkelte Ældreråd burde inviteres.
b. PF orienterede om arbejdet i PIU. Han nævnte, at ældreministeren har brugt begrebet ”nærsygehuse” uden nærmere at forklare, hvad det omfatter. Er det det
samme som sundhedshuse?
KK tilføjede, at Ældrerådet afventer tilbagemelding fra Lene Miller og Alice Ordrup
om en drøftelse af det videre arbejde med bl.a. ”Det nære sundhedsvæsen”.
c. Orientering/aftaler i øvrigt:
i. Det er stadig et ønske fra Ældrerådets side at kunne annoncere i Lejre Lokalavis under rubrikken Vores Sted. Men hvordan, vi griber det an, står stadig

4

Ældrerådet i Lejre Kommune

ii.
iii.
iv.

v.
vi.

lidt uklart. BBC nævnte, at vi på baggrund af vores folder kunne skrive en
kort artikel til lokalavisen om, at vi har udsendt folderen og nævne i overskriftsform, hvad den indeholder. Erfaringsmæssigt vil en redaktør sætte
stor pris på forslag til artikler, som allerede er skrevet. Så det kunne være en
mulighed. Vi har tidligere været i kontakt med journalist Holger Vincents,
som nu er redaktør, i forbindelse med et interview af KK og BBC om Ældrerådet og vores arbejde.
Arbejdsmødet blev aftalt til den 26. marts kl. 12.30 til 16.30 med frokost.
Referatet af mødet i valgkreds 7 den 17. januar, hvori KK og BBC deltog, videresendes til alle i Ældrerådet (BBC).
På baggrund af en henvendelse fra en benamputeret borger vil Ældrerådet
nævne den lange ventetid, der i visse situationer er på proteser m.m., for
Lene Miller.
Ligeledes på baggrund af en henvendelse fra en borger skal vi nævne utilfredshed med maden fra Det Danske Madhus for Lene Miller.
KK oplyste, at demenskoordinatorerne deltager i mødet den 14. april 2020

Ad dagsordenens pkt. 12:
•

•

•

•

På spørgsmål af BBC oplyste KK, at hun intet havde hørt fra Centerchef Peter Due Østerbye
om Ældrerådets henvendelse om bus- og togtider og om ændringer vedrørende telebussen, der ikke matcher, når man er ældre og/eller gangbesværet.
BBC nævnte en henvendelse fra Ældre Sagen om et konkret problem i forbindelse med ledsager for en stærkt handicappet person, som skulle til talepædagog i Roskilde – der var ingen ledige medarbejdere, så ingen talepædagog for vedkommende. Har vi ikke en ledsagerordning i Lejre Kommune? Spørgsmål til Lene Miller ved første lejlighed.
BBC nævnte et problem med skraldespande, som skal køres ud til nærmeste vej, uanset om
man er ældre og/eller gangbesværet og af den grund ikke selv kan magte det, men f.eks. er
afhængig af sin nabo. Men hvad, når og hvis naboen skal på en længere ferie? Hvem kører
så skraldespanden ud for den ældre/gangbesværede? Har man en ordning i Lejre Kommune, der kan hjælpe disse borgere? Spørgsmålet kan i første omgang rettes til Lene Miller,
men skal formentlig også stilles til Ivan Mott.
Spørgsmålet gav anledning til, at PN tilbød at følge dagsordener for Udvalget for Teknik og
Miljø.

Ad dagsordenens pkt. 13:
KK oplyste, at Lene Miller deltager i næste møde den 10. marts, hvor hun bl.a. vil orientere om Det
nære Sundhedsvæsen.
Referent: BBC
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