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     Den 15. december 2020. 

 

Referat af telefonmøde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 15. december 2020 kl. 11.00 til 13.00. 

(Nedennævnte dagsorden erstatter dagsordenen af 30. november 2020,  

som omfattede det aflyste møde den 8. december 2020 på Allerslev  

Rådhus. Dette møde blev aflyst grundet Corona-situationen) 

 

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). 

Øvrige deltagere: 

Centerchef Lene Miller deltager kl. 11 – 11.30 under dagsordenspunkt 1. 

Formand for USSÆ Mikael Ralf Larsen deltager kl. 12.30 – 12.45 under dagsordenspunkt 9.d. for at  
give en kort orientering om bespisning i forbindelse med afholdelse af jul på plejecentrene. 
 

Dagsorden: 

1. Orientering ved Centerchef Lene Miller. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 10.11.2020. 
4. Gennemgang og drøftelse af aktuelt forbrug/status på Ældrerådets budget v/KEL.  
5. Ældrerådets hjemmeside (fortsat status for inklusion m.m. i Lejre.dk).  
6. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 2. december 2020.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

2) Orientering – december 2020 
3) Revideret kvalitetsstandard Servicelovens § 83 og 83a for støtte til personlig pleje 
4) Revideret kvalitetsstandard Servicelovens § 83 og 83a for støtte til praktiske opgaver og 
madservice  
5) Revideret kvalitetsstandard genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 
§ 86   
6) Forslag til revideret værdighedspolitik 
7) Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet 2019 - med høringssvar 
8) Redegørelse om magtanvendelse 2019 - voksen og ældreområdet - med høringssvar. 
  

7. Høringer i december 2020: 

• Revidering af Kvalitetsstandard vedr. støtte til praktiske opgaver og madservice, jf. 
Servicelovens §§ 83 og 83a. 

• Revidering af Kvalitetsstandard vedr. støtte til personlig pleje, jf. Servicelovens §§ 
83 og 83a. 
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• Revidering af Kvalitetsstandard vedr. genoptræning og vedligeholdende træning, jf. 
Servicelovens § 86. 

• Tilføjelse om ensomhed til Lejre Kommunes Værdighedspolitik 2018. 
 

8. Oplæg til udarbejdelse af Ældrerådets Årsberetning 2020. 
9. Orienteringer:  

 
a. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Referat fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde den 12.11.2020. 
• Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd. 

 
b. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Orientering v/PF. 
 

c. Orientering/aftaler i øvrigt: 
i. Henvendelse fra AD Media om udarbejdelse af Informationsmateriale.   
ii. Orientering ved formand for USSÆ Mikael Ralf Larsen. 

 
10. Eventuelt. 
11. Punkter til næste møde den 12. januar 2021. 

---------------    

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Lene Miller orienterede Ældrerådet om Corona-situationen på plejecentrene, hvor det går fint 
med kun en smittet beboer på Ammershøjparken Plejecenter. Et par medarbejdere i hjemmeple-
jen er smittet. 

Hun oplyste, at Region Sjælland er begyndt at stille krav om pladser til Corona-patienter. På Hvalsø 
Ældrecenter aktiveres ledige pladser, som har været reserverede. 

Lene Miller nævnte videre, at særligt børnefamilier, hvor f.eks. moderen er sundhedsperson, er 
hårdt trængt, da hjemsendte mindre børn ikke kan være alene hjemme. 

Kommunen har lavet en rammeaftale med regionen om at teste både medarbejdere og beboere 
på plejecentrene. 

Lene Miller orienterede endelig om kommunens økonomi på ældreområdet og om rekruttering af 
nye medarbejdere. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Grundet Corona-situationen var mødet den 8. december blevet aflyst og erstattet af dette tele-
fonmøde. Samtidig var dagsordenen ændret til nærværende dagsorden. Den således ændrede 
dagsorden blev godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet blev godkendt. 
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Ad dagsordenens pkt. 4: 

Grundet Coronasituationen har Ældrerådet i år et overskud på ca. 15.000 kr., som vi gerne vil over-
føre til næste år, hvor valget til november 2021 vil medføre øgede udgifter samtidig med, at den 
sædvanlige aktivitet og de deraf flydende omkostninger må forventes genindført. KK vil undersø-
ge, hvordan det gøres rent praktisk. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

LB oplyste, at der er problemer med hjemmesiden, som vi skal drøfte med Anders Poulsen. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Ad 2) Der er 22 borgere, der venter på en plejebolig, og 5 der venter på en ældrebolig. 

Ad 3-6) Gennemgås nedenfor under dagsordenens pkt. 7. 

Ad 7) Punktet er på Kommunalbestyrelsens dagsorden i aften. 

Ad 8) Toges til efterretning. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Ældrerådet har modtaget 4 høringer med svarfrist den 17. december. 3 af høringerne drejer sig 
om revision af kvalitetsstandarder, og 1 drejer sig om en tilføjelse om ensomhed til Værdighedspo-
litikken. KK og BBC havde delt dem imellem sig, således at KK svarer på de to om personlig pleje, 
praktiske opgaver og madservice, mens BBC svarer dels på den om rehabilitering, dels på den om 
en tilføjelse til Værdighedspolitikken. 

 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

KK opfordrede alle til at gå i tænkeboks om forslag og ideer til indhold i Ældrerådets Årsberetning 
2020. Det blev samtidig foreslået, at tanker og ideer om indhold i kommende årsberetning gøres 
til fast punkt på dagsordenen. 

 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

a. KK oplyste, at Danske Ældreråds formand Mogens Rasmussen stopper, når hans 
valgperiode udløber, dog forlænget af Coronasituationen. 
Hun opfordrede flest muligt til at deltage i Webinaret om budgetlægning i kommu-
nerne. 

b. PF orienterede om arbejdet i PIU, hvor han er valgt som næstformand. 
c. Der var enighed om at overlade det til et kommende Ældreråd at beslutte, om man 

skal benytte sig af tilbuddet om at få trykt informationsmateriale. 
d. Michael Ralf Larsen bekræftede, at pårørende ikke selv skal tage madpakke med, 

hvis de ønsker at holde juleaften med deres kære på plejecentrene. Han tilføjede, 
at personalet er meget presset ude på plejecentrene, og han pegede på det samme 
problem som Lene Miller i forbindelse med børnefamilierne. 
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Ad dagsordenens pkt. 10: 

Der var intet til punktet Eventuelt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

Der er et almindeligt ønske om at afholde næste møde den 12. januar 2021 som et fysisk møde, 
men vi må tage forbehold for udviklingen i Coronasituationen og derfor se tiden an, i første om-
gang til efter den 3. januar 2021. 

 

Med disse ord ønskede KK alle en glædelig jul og på gensyn i 2021. 

 

Referent: BBC   


