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Ældrerådet har med tak modtaget kommunens e-mail af 8.november 2018 bilagt høringsmateriale 

vedrørende fremtidens sociale tilbud i Lejre Kommune, samt protokoludskrift af USSÆ’s møde den 7. 

november 2018.  

I den anledning afgiver Ældrerådet følgende høringssvar: 

 

Med henvisning til Ældrerådets høringssvar af 5.9.2017 vedrørende KLK - rapporten, og Fremtidens sociale 

tilbud i Lejre Kommune af 6.10.2017, vurderer vi at de fire beskrevne indsatser i høringsmaterialet, er en 

opfølgning på flere anbefalinger fra KLK- rapporten, og tidligere høring om Fremtidens sociale tilbud i 

Lejre Kommune.   

  

Vi lagde dengang, som nu særlig vægt på KLK - rapportens  anbefalinger, om ændringer i processerne  

omkring faglig praksis, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, tværgående samarbejde, samt styringsmæssig og 

økonomisk dataanvendelse.  

Ligeledes lagde vi dengang, som nu vægt på at processerne skal foregå med hensyntagen, og respekt for 

borgernes situation og behov. 

 

Derfor er det fortsat vigtigt både at styrke den faglige kvalitet gennem uddannelse og efteruddannelse af 

personalet, og som beskrevet i høringsmaterialet sikre en personalesammensætning der fremadrettet kan 

imødekomme flere og ændrede behov for omsorg og pleje, uden at borgerne skal flytte bopæl. 

 

Ældrerådet vurderer således at det foreliggende høringsmateriale er en opfølgning, med henblik på fortsat 

faglig udvikling på området, og en rentabel økonomisk drift. 

 

Det er positivt at der er planlagt evaluering af de beskrevne indsatser både løbende og efter 2 år, og at der 

indledes et tæt samarbejde på tværs af forvaltningsområder med bl.a. vidensdeling og erfaringsudveksling. 

 

Ældrerådet vil dog gerne pege på et enkelt punkt, som, synes vi, kan være følsomt. Det angår spørgsmålet 

om klubtilbuddene på aktivitetscentrene, som jo, som rigtigt angivet i høringsmaterialet, har haft stor succes 

på ældreområdet med at skabe gode vilkår for sociale relationer mellem brugerne, dvs. pensionister, 

førtidspensionister og efterlønsmodtagere i kommunen. Centrene ledes til daglig af Centerrådene, som 

udelukkende består af frivillige, og det er nu en gang sådan, at det fungerer bedst, når frivillige ledes af 

frivillige. Sådan bør det fortsat være. 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 
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