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     Den 18. maj 2019. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 14. maj 2019 kl. 13.00 til 16.00  

på Allerslev Rådhus, lokale 4. 

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Jeanette Dæhnfeldt (JD); Kurt Erik Larsen (KEL); Per 

Frandsen (PF); Leif Blom (LB); Per Nørgaard (PF) og Kirsten Kornval (KK). 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 9. april 2019. 

3. Status for Ældrerådets budget v/KEL. 

4. Uddrag af dagsorden for USSÆ’s møde den 8. maj 2019. 

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

 2) Orienteringssager – maj. 

 6) Status på "Nye veje til øget livsmestring". 

 7) Effektindikatorer på fagudvalg. 

 8) Kvalitetsstandard Servicelovens § 79a – Forebyggende hjemmebesøg 2019.  

 9) Ankestyrelsens statistik på social- og beskæftigelsesområdet 2018.  

 11) Programoplæg - Opførelse af 24 plejeboliger i Ammershøjparken. 

 12) Sundhedsaftale 2019-2023. 

 

5. Høringer fra USSÆ: 

Ingen.  

 

6. Evaluering og opsamling på dialogmødet med USSÆ og administrationen den 14.5.2019. 

 

7.  Drøftelse af aftale om temadag for Ældrerådet, herunder valg af emner.  

 

8. Ældrerådets opfølgning på deltagelse i seminarer på Ældrekonferencen ”Inddragelse og 

samskabelse” på Nyborg Strand den 30.4.2019.  

 

9. Drøftelse af forslag om, at alle medlemmer af Ældrerådet skal have et abonnement på Offi-

ce 365-pakken v/BBC. 

 

10. Status på Ældrerådets hjemmeside v/LB. 
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11. Orientering: 

a. Nyt fra Danske Ældreråd. 

b. Nyt fra Regionsældrerådet v/ PF. 

c. Orientering i øvrigt: 

i. Om samarbejdsmøde mellem Ældrerådene i Kalundborg, Odsherred, Hol-

bæk, Roskilde, Greve, Solrød, Køge og Lejre v/BBC og KK. 

ii. Tilbagemeldinger på invitation til dialog- og samarbejdsmødet den 4.6.2019 

på Østergaard Aktivitetscenter med interessenter og samarbejdspartnere på 

ældreområdet. 

iii. Møde med Handicaprådet den 11.6.2019 kl. 10 – 11. 

iv. Om tilbud fra AD – MEDIA og Sky – Media APS om udarbejdelse af Senior-

guide.  

12. Eventuelt. 

13. Punkter til næste møde. 

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

Ad dagsordenens pkt. 1: 

BBC foreslog følgende ændringer til dagsordenen: 

Ad pkt. 4. Nr. 6) og 7) Springes over, da punkterne ikke er relevante for os. 

Ad pkt. 4. Nr. 8) Kvalitetsstandarden er nu modtaget som udkast i høring. Foreslås drøftet under 

dagsordenens pkt. 5. Høringer fra USSÆ. 

Ad pkt. 4. Nr. 9) Er nu modtaget til orientering. 

Ad pkt. 5. Siden dagsordenen blev udsendt har Ældrerådet modtaget 3 høringer: 2 om udbud og 1 

om en ændret kvalitetsstandard.  

Ad pkt. 8.  Punktet bytter plads med pkt. 11.c.ii, som er mere relevant, fordi det er fremadrettet. 

Herved bliver seminarerne fra Nyborg orienteringspunkter. 

Med disse ændringsforslag blev dagsordenen godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Referatet af mødet den 9.4.2019 blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

KEL oplyste, at der ikke er noget at berette, men Ældrerådet vil gerne fremover have udskrifter, 

der viser status, inden møderne. 

KK vil sende forespørgsel til Administrationen om mulighed for overførsel af eventuelt ubrugte 

midler fra 2019 til 2020. 
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Ad dagsordenens pkt. 4: 

Ældrerådet tog nr. 2, 11 og 12 i USSÆ’s dagsorden til efterretning. 

Nr. 8 om en ændret kvalitetsstandard behandles under dagsordenens pkt. 5. 

Nr. 9 om Ankestyrelsens statistik havde Ældrerådets medlemmer allerede modtaget til orientering. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

Ældrerådet har nu i høring modtaget en ændret kvalitetsstandard vedrørende forebyggende 

hjemmebesøg i 2019 i henhold til Servicelovens § 79a. Det aftaltes, at PF udfærdiger et forslag til 

svar, som sendes til KK til godkendelse og underskrift. Høringsfrist: 26. juni. 

Endvidere har Ældrerådet modtaget to høringer om udbud af hjælpemidler. Disse udbud skal be-

handles fortroligt. Det aftaltes, at JD og BBC i fællesskab udfærdiger høringssvar. Høringsfrist: 3. 

juni for begge. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Der var enighed om, at det havde været et godt dialogmøde i formiddag med USSÆ’s formand 

Mikael Ralf Larsen og viceborgmester Leif V. Nielsen. Ældrerådet havde selvfølgelig gerne set, at 

flere medlemmer af USSÆ var dukket op, men det var ikke desto mindre et godt og livligt møde. 

Det var dog at beklage, at ingen medarbejdere fra Administrationen var til stede. Det betød, at 

nogle drøftelser måtte udsættes til senere lejlighed, da emnerne krævede en særlig indsigt. 

I forbindelse med drøftelser om finansiering af arrangementer, f.eks. borgermøder, som Ældrerå-

det arrangerer eller er medarrangører af, bør der gås mere konkret til værks. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Det aftaltes, at Ældrerådets medlemmer hver især skal forberede forslag til emner til temadagen 

den 13. august. Temadagen skal handle om os selv og om, hvordan vi selv synes, det går og, må-

ske, hvordan det kunne gøres bedre. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Dagsordenspunktet var oprindelig pkt. 11.c.ii og handler om dialog- og samarbejdsmødet den 4. 

juni på Østergaard: 

Det aftaltes, at JD og LB tager imod vore gæster ved indgangen til Østergaard. Vi skal endvidere 

have udfærdiget en bordplan og skilte og fordele Ældrerådets medlemmer ved bordene. 

Videre aftaltes det, at PN laver og skriver posters om, hvad hvert bord har besluttet. 

Det aftaltes endelig, at KEL skaffer navneskilte, som vi selv kan skrive på. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

Det aftaltes, at BBC køber Office 365-pakken (Office 365 Home med 6 abonnementer). Vi aftaler 

nærmere, hvordan og hvornår, den kan installeres på vores Pc’er. 
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Ad dagsordenens pkt. 10: 

KK oplyste, at hun igen har fået en faktura, stilet til den tidligere formand. LB oplyste, at han har 

ændret log-in på hjemmesiden, så kun han har adgang som WEB-master. KK vil kontakte SN Ho-

sting for at få afklaret forholdene. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

a. På Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde den 29. april på Nyborg Strand blev som 

bekendt den hidtidige næstformand Mogens Rasmussen valgt til ny formand for Danske 

Ældreråd. 

b. I Regionsældrerådets temadag den 28. maj deltager JD; KEL; BBC og PF. Sidstnævnte oply-

ste, at der i øvrigt ikke er nyt fra PIU. 

c. Orientering i øvrigt: 

i. Samarbejdsmødet den 26. april i Holbæk med Ældrerådene fra Kalundborg, Odsher-

red, Holbæk, Greve, Solrød og Køge viste, at vi har mange fælles udfordringer, som 

gør, at vi kan have glæde af kontakten med hinanden. Derfor aftaltes det at mødes 

igen. 

ii. Seminarerne på Ældrekonferencen i Nyborg den 30. april var ikke i alle tilfælde OK, 

fordi noget var irrelevant. Men der var også relevante og oplysende emner, som 

gav stof til eftertanke og viderebearbejdelse. 

iii. Ældrerådet har inviteret repræsentanter for Handicaprådet til at mødes med os den 

11. juni kl. 10 til 11, således at Ældrerådets ordinære møde holdes derefter. 

iv. Spørgsmålet om at få udarbejdet en Seniorguide tages op på Ældrerådets temadag 

den 13. august. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

JD oplyste, at hun var blevet kontaktet af flere ældre borgere, der efterlyste ældreboliger i Gev-

ninge. Der er alt for få, og behovet er voksende. Men det kan vi som Ældreråd nok ikke gøre så 

meget andet ved end at gøre opmærksom på behovet over for relevante personer, idet jo ældre-

boliger er almene boliger, som man som borger skal sørge for at blive skrevet op til i god tid, inden 

et akut behov opstår. I så fald kan man søge om ældrebolig gennem kommunens afdeling for Visi-

tation og Hjælpemidler med henblik på at blive visiteret til en ældrebolig, men det er en proces, 

som ikke er så lige til. 

Ad dagsordenens pkt. 13: 

Der var ikke noget yderligere til dette punkt. 

Referent: BBC 


