Ældrerådet i Lejre Kommune

Den 16. august 2020.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 11. august 2020 kl. 8.30 til 12.30
på Allerslev Rådhus, lokale 5.

Deltagere:

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

Afbud:

Leif Blom.

Gæster :

Centerchef Lene Miller deltager under dagsordenens pkt. 1.

Dagsorden:
1. Orientering og dialog med centerchef Lene Miller:
• Status på Corona situationen i CVO/Lejre Kommune.
• Status på Plejecentrene i Lejre Kommune på baggrund af den verserende debat i
pressen om omsorgssvigt på plejehjem i Århus og Randers.
• Orientering om igangværende sager i CVO, herunder budgetprocessen.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 9.6.2020.
4. Gennemgang af Ældrerådets budget v/KEL.
5. Status på Ældrerådets hjemmeside. Aftale om hvordan og hvornår, Ældrerådets hjemmeside integreres med Lejre Kommunes hjemmeside.
6. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 12. august 2020.
Ældrerådet gennemgår følgende punkter:
2) Orientering – august.
4) Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst vedr. de sociale tilbud for borgere med udviklings
hæmning: "Bofællesskaberne".
5) Organisationsjusteringer i Center for Velfærd & Omsorg – med høringssvar.
6) Pulje til flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og
deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen.
8) Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet 2019.
9) Forventet regnskab 2020.
7. Høringer i august 2020:
• Høring tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst vedr. de sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning: "Bofællesskaberne".
8. Drøftelse af budgetforslag 2021 – 2023 til fremsendelse til Lejre Kommune 16.8.2020.
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9. Orienteringer:
a. Nyt fra Danske Ældreråd:
Orientering om pressemeddelelse udsendt 9.7.2020.
Aftale deltagelse i temadag i Køge 19.10.2020 om bl.a. regler for valg til Ældreråd
og forskellige valgtyper.
b. Nyt fra Regionsældrerådet:
Orientering v/ PF.
c. Orientering/aftaler i øvrigt:
i. Kort orientering fra møde i Valgkreds 7, Region Sjælland den 7.8.2020.
ii. Kort orientering fra møde i Interessentgruppen for byggeri af 24 plejeboliger
ved Ammershøjparken og videre forløb.
iii. Endelig dagsorden til arbejdsmøde i Ældrerådet 20.8.20.
10. Eventuelt.
11. Punkter til næste møde den 8. september 2020:
• Centerchef Peter Østerbye og formand for Teknik & Miljøudvalget Ivan Mott deltager.
• Evt. budgetmøde med USSÆ og administrationen.
-------------Ad dagsordenens pkt. 1:
Lene Miller oplyste, at Ældrerådet vil blive kontaktet af Administrationen om budgetmøde og dialogmødet med USSÆ – møderne er under planlægning.
Om status på Corona situationen oplyste Lene Miller, at man fremover holder krisestabsmøder
hver onsdag.
Der er ingen smittede borgere eller medarbejdere pt på CVO’s område bortset fra 1 person i
hjemmeplejen, som bliver testet.
Der er kun 2 smittede i alt i Lejre Kommune ifølge Statens Serum Institut.
Om status på plejecentrene oplyste Lene Miller, at Lejre Kommune har fået 204.000 kr. af regeringens pulje til sommeraktiviteter til brug for plejecentrene.
Lejre Kommunes plejecentre har en høj standard, men det er svært helt at undgå uheldige situationer. Det er altid et ledelsesansvar, og der bliver prompte grebet ind over for sådanne situationer.
Der er flere eksterne øjne på plejecentrenes kvalitet, som dog ofte bliver til for megen fejlfinding
frem for dialog og læring som mål for de lovbestemte tilsyn.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Dagsordenen blev godkendt med forslag om at drøfte fornyelse af abonnementet på Office (Microsoft) 365 samt sagen om busdriften/trafikbestilling.
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Ad dagsordenens pkt. 3:
Referatet blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 4:
KK oplyste, at Ældrerådet endnu ikke har modtaget en oversigt over økonomien fra Administrationen.
Hun nævnte videre, at alle 98 Ældreråd får en ekstra regning på grund af de aflyste møder på Nyborg Strand i april.
Endelig nævnte hun, at der udfærdiges status på budgettet i september.
Ad dagsordenens pkt. 5:
KK kontakter Anders Poulsen i Administrationen for at aftale nærmere om Ældrerådets hjemmesides integration i Lejre.dk.
Ad dagsordenens pkt. 6:
2) Oversigterne over ventelister til pleje- og ældreboliger blev drøftet. PN mente, at kommunen
bør undersøge nærmere, hvad behovet er for pleje-/ældreboliger eller evt. senior bofællesskaber.
KK tilsluttede sig dette og foreslog, at vi også tager det op med Ældre Sagen på næste møde med
Koordinationsudvalget og på kommende møder med ældre organisationerne.
Lejre Kommune har sammen med andre sjællandske kommuner tilsluttet sig Precare projektet,
hvilket Ældrerådet ser som en fordel, da mange ældre har KOL eller diabetes.
4) USSÆ skal på mødet tilslutte sig Administrationens anbefaling om, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst sendes i høring i Ældrerådet.
Ældrerådet tog punkterne 5, 6, 8 og 9 til efterretning.
Ad dagsordenens pkt. 7:
Ældrerådet tager stilling, når tilsynsrapporten modtages i høring.
Ad dagsordenens pkt. 8:
Det aftaltes at tage udgangspunkt i Værdighedspolitikken som samlende faktor, og at der afsættes
de nødvendige midler til de formål, som er angivet i KK’s forslag, som alle medtages i den foreslåede udformning.
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Ad dagsordenens pkt. 9:
a. Ingen af Ældrerådets medlemmer har set Danske Ældreråds pressemeddelelse.
Alle undtagen PN deltager i temadagen i Køge den 19. oktober.
b. PF oplyste, at der ikke er noget egentlig nyt fra Regionsældrerådet.
Men han er inviteret til at deltage i en konference i PIU-regi om ”sårbarhedens
mange ansigter”.
c. Orientering/aftaler i øvrigt:
i. Når resumeet af mødet i valggruppe 7 er godkendt af deltagerne, sendes det
ud til orientering for Ældrerådets medlemmer.
ii. KK nævnte, at såvel Ældrerådet som Interessentgruppen er blevet hørt, så
der vil blive etableret både et produktionskøkken og to aflastningsstuer.
Der er indkaldt til nyt møde den 17. september. Derefter opstart.
PN nævnte, at vinderne af udbuddet havde været meget opmærksomme på
såvel beboernes som personalets ønsker og behov. Han tilføjede, at man på
næste møde ville tage hul på Hvalsø sporet.
iii. Dagsordenen til arbejdsmødet blev godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 10:
Da det nu gældende abonnement på Office 365 er udløbet og dermed slettet fra PC’erne, aftaltes
det, at BBC tegner et nyt abonnement på Microsoft 365, som alle interesserede, dog højst 5, kan
koble sig på.
Ad dagsordenens pkt. 11:
•
•

Det aftaltes, at KK retter henvendelse til Centerchef Peter Østerbye om sagen omkring trafikbestilling, som Ældrerådet vil tage op på mødet den 8. september.
Ældrerådet vil høre nærmere om budgetmødet fra Administrationen.

Referent: BBC
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