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     Den 16. januar 2022. 

 

Referat af ordinært møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 11. januar 2022 kl. 10.00 til 13.00.   

Lokale 4 på Rådhuset i Allerslev. 

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif Blom (LB ); Per Frandsen 
(PF); Per Nørgaard (PN); Leif V. Nielsen (LN) og Kirsten Kornval (KK). 

Øvrige  
deltagere:  Centerchef Mette Molin deltager i pkt. 11. 

 

Dagsorden/referat: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
PF foreslog, at det under Eventuelt drøftes, om det færdige referat fremover skal sendes til 
Ældrerådets eneste suppleant Jørgen Svensson. BBC ville gerne drøfte et forslag om ny fol-
der om Ældrerådet. PN ville gerne drøfte planerne om udarbejdelse af ny vedtægt og for-
retningsorden for Ældrerådet. KEL ville gerne drøfte planerne om et eventuelt borgermøde 
med MOVIA med Ældrerådet som arrangør. Med disse bemærkninger blev dagsordenen 
vedtaget. 
 

2.  Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 14.12.2021. 
Referatet blev godkendt af de 6 medlemmer af Ældrerådet, som også var medlemmer da. 
 

3.  Ældrerådets budget 2022. 
Ældrerådets budget 2022 var omdelt inden mødet. Det er på 100.400 DKK. KK ville under-
søge, om det er muligt at overføre rest fra 2021. Det mindre forbrug skyldes Corona situati-
onen. 
 

4. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. 
LB valgtes som tovholder, som følger med på hjemmesiden. Han kunne oplyse, at hørings-
svarene ikke er á jour.  
 

5. USSÆ – konstituerende  møde 24.1.2022. 
Intet at berette, da mødet endnu ikke er afholdt. 
 

6. Høringer januar 2022. 
Der er endnu ingen høringer i spil. 
  

7. Sekretariatsbistand fra CVO  til Ældrerådet 2022 – 2025. 
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Det følger af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Sundheds- 
og Ældreministeriets vejledning om Ældreråd, at Kommunalbestyrelsen stiller sekretariats-
bistand til rådighed for Ældrerådet, hvis rådet ønsker dette. 
Ældrerådet besluttede, at det skal aftales ved et møde med Lykke Dressel fra administratio-
nen, hvad der fremover skal være hendes opgaver. I mødet deltager fra Ældrerådet KK, LN 
og LB. KK ajourfører og rundsender det bilag med beskrivelse af det forventede samarbejde, 
som hun havde udarbejdet forud for dette møde. 

  

8. Drøftelse af plan for Ældrerådets arbejde i 2022, herunder opmærksomhedspunkter, ud-
pegning af tovholdere på udvalgte emneområder, f.eks. hjemmesiden, arrangementer og 
møder med samarbejdspartnere, besøg på plejecentre og aktivitetscentre, revision af 
Ældrerådets vedtægter og forretningsorden. 
Det aftaltes, at KK sender sit udkast til notat om opgaver ud til Ældrerådets medlemmer. Ud 
over de angivne emner skal udarbejdelse af Årsberetning 2021 føjes til. Med henblik på at 
få lagt en plan m.m. for arbejdet aftaltes det at afholde et ”arbejdsmøde” mandag den 21. 
marts kl. 10-15. Sted for mødet aftales senere. 
 

9. Drøftelse af udkast til Ældrerådets årshjul 2022. 
Det aftaltes, at de valgte repræsentanter til Beboer- og Pårørenderådene sender datoer for 
møderne i 2022 til KK snarest muligt med henblik på ajourføring af årshjulet. 
 

10. Orienteringer 
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Temadag for nyvalgte ældreråd den 3.3.2022 i Ringsted. 

• Kursus i ledelse af Ældrerådsarbejde for formand og næstformand den 
21.3.2022 i Ringsted. 
Der var ikke interesse fra Ældrerådets medlemmer for at deltage i hverken 
temadagen eller kurset.  
 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Orientering ved PF. 
PF oplyste, at der er konstituerende møde i Regionsældrerådet den 26. janu-
ar, hvor man skal vælge repræsentanter til tillidsposter. Årets første møde i 
PIU afholdes den 21. januar. 

 
III. Orientering/aftaler/ planer i øvrigt: 

• Jule – nytårshilsen fra Ældre Sagens lokalformænd i Lejre Kommune. 
KK oplyste, at hun havde modtaget julehilsener fra lokalformændene med 
ønsket om snarligt i det nye år at kunne mødes til en dialog. 

• Udarbejdelse af årsberetning 2021. 
Det aftaltes, at KK og BBC vanen tro udarbejder oplægget til Årsberetning 
2021. 
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11. Orientering ved Centerchef Mette Molin om nyt fra CVO, Status på Covid 
19/vaccinationer, personalesituationen i CVO og eventuelt.  
Mette Molin var blevet forhindret i fysisk fremmøde, men sendte sit indlæg på mail. Heri 
oplyste hun, at Lejre Kommune sammen med 10 andre sjællandske kommuner efter et ud-
bud har indgået kontrakt med KMD om indkøb af den såkaldte NEXUS-platform om kom-
munernes social, sundheds- og omsorgsområder; at lederen af Hvalsø Ældrecenter har op-
sagt sin stilling med fratræden den 28. januar; at Lejre Kommune som følge af, at Zealand 
Care har trukket sig ud af markedet og der hverken er andre leverandører i markedet eller 
mulighed for samarbejde med nabokommunerne, har indgået samarbejde med Halsnæs, 
Greve, Faxe, Dragør, Ringsted og Solrød kommuner om at etablere et § 60a-fællesskab – 
Mette Molin forventer, at sagen kommer i høring i Ældrerådet; at Lejre Kommune har fået 
bevilget 1 mio. kr. fra puljen: ”Mere hjemlighed på plejecentre”; at kommunen ikke fik del i 
puljen omhandlende selvstyrende teams; at der er udarbejdet statusplaner (årsplaner) for 
alle kommunens 5 kerneopgaver, hvoraf CVO hører under ”Aktivt og selvstændigt liv”; samt 
at man nu har slået stillinger som farmakonomer op til ældreområdet, dels i hjemmeplejen, 
dels på plejecentrene. 
 

12. Eventuelt. 
Der var enighed om at sende de færdige referater til Jørgen Svensson som foreslået af PF. 
Tilslutningen til BBC’s forslag om at ajourføre folderen om Ældrerådet og bruge den næsten 
fra Ældrerådets start var noget mere lunken, så det forslag må tages op igen på et senere 
tidspunkt. 
Vedtægt og Forretningsorden sættes snarest muligt og senest på arbejdsmødet den 21. 
marts på dagsordenen. Indtil da har Ældrerådet besluttet, at den hidtidige Vedtægt og For-
retningsorden skal gælde. 
KEL har allerede drøftet et borgermøde om og med MOVIA med Solveig Hitz og booket et 
lokale på Østergaard den 16. februar. Solveig har lovet at stå for forplejningen. Detaljer af-
tales på næste møde. 
 

13. Punkter til næste møde den 08.02.2022. 
Se pkt. 12. 

 

Referent: BBC 

 


