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     Den 16. august 2021. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 10. august 2021 kl. 10.00 til 13.00.   

Lokale 4 på Rådhuset i Allerslev.  

 

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 Mette Molin deltager i pkt. 1 kl. 10.00. 

Dagsorden: 

1. Status på Covid 19. Rekruttering af afløsere i hjemmeplejen/på plejecentrene. Ledige stil-
linger i CVO og nyt siden sidste møde ved centerchef Mette Molin.  
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Tilføjelser/ændringer til dagsorden. 
 

3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 8.6.2021. 
 Evt. bemærkninger. 
 

4.  Ældrerådets budget 2021. 
Fremlæggelse af status på forbrug pr. 5.8.2021. 
 

5. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. 
 Status på tilføjelser af oplysninger, bl.a. om Ældrerådsvalg 2021. 
 

6. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 11. august,2021.  

Orientering august 2021 om ventelister til plejeboliger og ældreboliger. 
Orientering om udvidelse af projekt om Nærklinikken Lejre, Holbæk og Odsherred til ud-
gangen af 2022 og om telemedicinsk løsning for KOL-patienter. 
Orientering om status på arbejdet med Kernevelfærd i Lejre Kommune.  

 
7. Høringer fra USSÆ juli/august 2021. 

Ældrerådet skal afgive høringssvar til årsberetning 2020 om magtanvendelse på voksen– og 
ældreområdet. Høringsmateriale udkommer efter møde i USSÆ den 11.8.2021. 

 

8. Dialogmøde med USSÆ den 14.9.2021. 
I forbindelse med det ordinære Ældrerådsmøde afholdes dialogmøde med USSÆ. Drøfte og 
aftale punkter til fremsendelse til dagsorden til dialogmødet med USSÆ.  
Beslutning:  
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9. Ældrerådsvalg 2021.  

Gennemgang af informationsmøderne til Ældrerådsvalg 2021. Drøfte og beslutte opgave-
fordeling til informationsmøderne. Udkast til opgavefordeling fremsendes inden mødet. 
Gennemgang af opdateret tids– og handleplan for valgudvalget, herunder 

 Kandidatopstilling med tidsfrist 14.9.2021. 

 Møde i Valgudvalget i september 2021. 
Beslutning: 
 

10. Dialogmøde med Administrationen den 19.8.2021. 
Aftale opgavefordeling  til dialogmøde med administrationen  den 19.8.2021 vedrørende 
arbejdet med udvikling af nære sundhedstilbud i Lejre Kommune, etablering af nyt pleje-
center i Hvalsø samt madproduktion og cafemiljøer på kommunens plejecentre. 
Beslutning: 
 

11. Budget 2022. 
Drøfte fokusområder til høringssvar til budget 2022, herunder analyse af Lejre Kommunes 
udgiftsreduktion på Ældreområdet trods befolkningsudviklingen (se KEL`s fremsendte  re-
ferat fra Faglige Seniorer). Evt. aftale budgetmøde med USSÆ/Administrationen. 
Beslutning:  
 

12. Orienteringer:  
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

 Formands/næstformandsmøde 14.10.2021 i Køge. 

 Aftale deltagelse i Ældrekonference i Vingstedcentret den 25.10.2021. 
 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

 Orientering v/PF. 
 

III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

 Revideret årshjul for Ældrerådet fremsendes til orientering inden mødet. 

 Orientering om deltagelse i møde om ny Lejre.dk den 23.6.2021. 
 

13. Eventuelt. 
 

14. Punkter til næste møde den 14. september 2021. Mødet er udvidet med dialogmøde med 
USSÆ. 

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

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Mette Molin orienterede om Covid 19-situationen, herunder om at man fortsætter med at teste 
på skolerne; at man forventer, at smitten stiger, når alle er tilbage fra ferie; samt at man fortsæt-
ter smitteopsporingen sammen med Regionen og Styrelsen for Patientsikkerhed. 
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Endvidere oplyste Mette Molin, at Lejre Kommune har et godt ry, hvad angår nye elever, som man 
gerne vil give en god modtagelse for at kunne beholde dem efter uddannelsen, og hun tilføjede, at 
Lejre Kommune også har et lavt sygefravær som en del af den gode udvikling. 

KK ville høre, om der er planer om at ansætte en uddannelseskoordinator, hvilket der ifølge Mette 
Molin ikke er, da økonomien er presset. Men hun kunne tilføje, at der er en god ”kultur” f.eks. i 
hjemmeplejen. 

Mette Molin omtalte også det nye omsorgssystem ”DIGIT”, som bygger på udbredt digitalisering.. 

Endelig nævnte Mette Molin, at Bøgebakkens og Hvalsø Plejecenters Dagcentre har aflastningsmu-
ligheder, men ikke kun det, samt at man har etableret en midlertidig ordning for særmidler, som 
kaldes ”Stjernestunder”. Det er ikke en afløser for klippekortordningen, men en mulighed for at 
lave lidt ekstra for plejehjemsbeboerne. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet af mødet den 8.6.2021 havde et bilag vedlagt om et møde i Regionsældrerådet, hvori 
Sundhedsminister Magnus Heunicke og Regionsrådsformand Heino Knudsen havde deltaget. Så-
danne bilag vil PF gerne have indarbejdet i referatteksten fremover, da bilaget ellers forsvinder i 
processen med at lægge referatet ud på Lejre.dk. Dette kan ifølge BBC kun lade sig gøre, hvis så-
danne referater eller andre udefra kommende tekster revideres og forkortes væsentligt. Den ak-
tuelle tekst fra Regionsældrerådet ville uredigeret have fyldt 1½ side af referatet, hvor alle kræfter 
ellers er sat ind på at begrænse referatteksten. 

Med disse bemærkninger blev referatet endeligt godkendt. 

Uden sammenhæng med dette punkt var der fra flere sider ønske om at modtage referaterne fra 
Beboer- og Pårørenderådene, hvor jo Ældrerådet er repræsenteret ved JD (Bøgebakken); LB (Am-
mershøjparken); og BBC (Hvalsø Plejecenter). Dette blev vedtaget. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

Status pr. 5.8.2021 er, at Ældrerådet har forbrugt 40.000 kr. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

LB oplyste, at hjemmesiden indeholder tekst om Ældrerådsvalget til november, men at der mang-
ler referater for april, maj og juni. KK vil tage det op med Administrationen. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Orienteringspunkterne blev taget til efterretning. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Ældrerådet har endnu ikke modtaget høringsmaterialet, men det forventes, at det vil ligne de tidli-
gere høringer om magtanvendelse. 

Det aftaltes, at BBC skriver høringssvaret. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Det aftaltes, at vi hver især tænker over mulige emner til dialogmødet med USSÆ og sender for-
slag til KK inden midnat i dag, den 10.8.2021!! 
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Som inspiration vil KK sende referatet fra dialogmødet den 20.10.2020 samt Ældrerådets hørings-
svar til kommunens budget 2022-25. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

Til mødet i Østergade Centret står Ældrerådet selv for hele arrangementet, herunder kaffebryg-
ningen, som ingen af os har erfaring med. Derfor aftaltes det, at BBC kontakter formanden for 
Centerrådet Claus Carmel og hører nærmere om, hvordan det foregår. 

KEL sørger for brød som aftalt til møderne, mens KK sørger for kaffebønner. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

Vi kommer 6 fra Ældrerådet, som gerne deltager i frokosten. KK tilmelder os. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

Budget 2022 vil være et punkt på dagsordenen til dialogmødet med USSÆ den 14.9.2021. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 
i. Mødet i Køge er alene et formands-/næstformandsmøde. Derfor deltager 

alene KK og BBC. 
ii. Ældrekonferencen afholdes på Nyborg Strand den 25.10.2021. Vi aftaler del-

tagelse, når nærmere er kommet fra Danske Ældreråd om mødets indhold 
m.m. 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 
i. PF oplyste, at der ikke var noget nyt fra Regionsældrerådet, og at næste 

møde holdes den 9.9.2021. 
III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

i. KK har udsendt et revideret Årshjul 2021. 
ii. KK oplyste, at man på Lejre.dk har reduceret antallet af sider fra 2.600 til 

590. 

Ad dagsordenens pkt. 13: 

KK oplyste, at udrulningen af Mit ID forventes at ville give problemer for mange ældre, som, apro-
pos Ældrerådets 2 artikler om ældre, der har svært ved at følge med den digitale udvikling, selvom 
de gør en indsats, vil blive ”efterladt på perronen”. 

Ad dagsordenens pkt. 14: 

Der var ikke yderligere til dette punkt. 

 

Referent: BBC 


