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     Den 16. maj 2021. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 11. maj 2021 kl. 10.00 til 12.30 i  

Byrådssalen på Rådhuset i Allerslev  

 

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

Afbud:   Jeanette Dæhnfeldt (JD). 

Øvrige deltagere:  Leder af Sundhed Alice Ordrup og Centerchef Mette Molin deltager kl. 
10.15 – 10.45 under pkt. 1. 

Dagsorden: 

1. Præsentation af Centerchef Mette Molin. Status på Covid-19 og nyt 
siden sidste møde ved leder af Sundhed og Udvikling Alice Ordrup. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

 
3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 13.4.2021. 

 
4. Forbrug/status på Ældrerådets budget 2021. 

 
5. Ældrerådets hjemmeside, status på inklusion i Lejre.dk. 

 
6. Uddrag af referat af USSÆ’s møde den 5. maj 2021.  

Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

2) Orientering maj 2021. 
3) Kompetenceudvikling på ældreområdet. 
4) Nære sundhedstilbud - status og fremadrettet arbejde. 
8) Valg af Ældreråd for perioden 1. januar 2022-31. december 2025. 
9) Oplevelsespulje for ældre og handicappede borgere. 

 

7. Høringer maj 2021: 
Høringssvar ankestatistik 2020 (BBC). Høringsfrist 6. maj 2021. 

 
8. Opsamling på høringssvar 2020.  

 
9. Ældrerådsvalg 2021. Drøftelse af den videre planlægning i Valgud-

valget. Drejebog fremsendt til administrationen gennemgås. 
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10. Planlægge møde med samarbejdspartnere. Drøftelse af dagsor-

denspunkter. 
 

11. Drøftelse af Ældrerådets ønsker til budget 2022. 
 

12. Drøftelse af Ældrerådets fokusområder/mærkesager 2021. Revide-
ret udkast er fremsendt inden mødet. 

 
13. Orienteringer:  

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Nyhedsbrev maj 2021. 

• Spørgeskemaundersøgelse 2021. 
 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Orientering v/PF. 

• Referat fra møde i forretningsudvalget 22.4.2021. 
 

III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

• Møder med de tre plejecenterledere Charlotte Thygesen, 
Tirsa Breinholt og Charlotte Koch Petersen. 

• Møder med Centerchef Mette Molin. 

• Møde med leder af Visitation og hjemmeplejen Susanne 
Grass. 

 
14. Eventuelt. 

 
15. Punkter til næste møde den 8. juni 2021. 

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

Ad dagsordenens pkt. 1: 

KK bød Mette Molin velkommen som ny chef for Center for Velfærd og Omsorg (CVO) og så frem 
til et godt samarbejde. 

Efter en præsentationsrunde præsenterede Mette Molin sig selv og gengældte ønsket om et frem-
tidigt godt samarbejde, hvori deltagelse efter behov i Ældrerådets møder ville indgå. 

Alice Ordrup orienterede om Corona-situationen i Lejre Kommune, herunder om automatisk ned-
lukning i tre niveauer: Kommunen – sogne – enkeltområder såsom skoler.  

P.t. er der besøgsrestriktioner på 5 bosteder, hvor beboerne endnu ikke er vaccineret. 

Der er fokus på f.eks. udenlandsk arbejdskraft og på asylansøgere. 

Der er ingen restriktioner på plejecentrene.  
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Endvidere orienterede Alice Ordrup om en oplevelsespulje, særligt møntet på plejecentrene og 
bostederne, samt om samarbejdet om en ”Nærklinik” mellem Holbæk, Odsherred og Lejre Kom-
muner. ”Nærklinikken” skal forebygge indlæggelser. 

Der arbejdes med kompetenceudvikling på plejecentrene, som selv er tovholdere. 

KK oplyste, at hun var blevet kontaktet af en borger om et problem med lang ventetid på transport 
efter genoptræning. 

Alice Ordrup oplyste, at sådan kørsel koordineres ud fra, hvad der kan lade sig gøre, men der er et 
loft for, hvor længe man må vente, vistnok 3 kvarter i alt. Hun anbefalede at foreslå borgeren at 
henvende sig til lederen af Genoptræning Mette Nicolaisen. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

Forbrug og status på budget 2021 er uændret siden sidst. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

LB oplyste, at Ældrerådets egen hjemmeside nedlægges endeligt den 18. maj. Generelle emner 
som f.eks. artikler fra aviser føres ikke med over til Lejre.dk. 

Det aftaltes at lukke domænenavnet. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

2) 18 borgere venter på plejebolig, mens 7 venter på en ældrebolig. 

Punkterne 3), 4) og 9) toges til efterretning. 

8) USSÆ har godkendt fremmødevalg, så nu mangler kun Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Ad dagsordenens pkt. 7: 

Høringssvar er afleveret. Opfølgningen vil lægge sig op ad vort høringssvar for ankestatistik 2019. 

Ældrerådet har modtaget en ny høring om trafikbestilling 2022, som skal besvares umiddelbart 
efter vort møde den 8. juni, da Kommunalbestyrelsen skal drøfte den på sit augustmøde. 

Det aftaltes, at vi drøfter et muligt svar på mødet den 8. juni, hvor alle kan give deres besyv med. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Det aftaltes, at KK laver en plan for, hvem der kigger på hvilke høringssvar 2018, 2019 og 2020 
med henblik på at beslutte, hvilke høringssvar vi skal følge op på. 

Ad dagsordenens pkt. 9: 

KK oplyste, at administrationen har udtalt, at Ældrerådets drejebog for valget i 2017 næsten kan 
bruges uændret. Med få ændringer er det den, vi kører efter! 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

Et møde med vore samarbejdspartnere kan senest afholdes i slutningen af oktober, da valget fin-
der sted i november. Vi skal derfor være klar med dagsordenspunkter i september eller begyndel-
sen af oktober, hvis det bliver muligt at holde mødet. 
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Muligheden for at afholde et borgermøde á la det, vi holdt i oktober 2017, må nok siges er være 
ikke eksisterende grundet Corona-situationen. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

Der var enighed om, at vi skal pointere over for Kommunalbestyrelsen, at Ældrerådets budget 
2022 ikke må reduceres, fordi vi har brugt mindre end budgetteret under Corona-krisen. Det har 
alle andre jo også. 

Endvidere bør vi fremføre et ønske om at genindføre klippekortordningen i en bedre udgave. 

Der bør også afsættes midler til endnu mere velfærdsteknologi. 

KEL foreslog at høre vore samarbejdspartnere om deres eventuelle ønsker til budget 2022. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

Det aftaltes af betragte den af KK fremsendte oversigt over Ældrerådets fokusområ-
der/mærkesager 2021 som en bruttoliste, tiltænkt administrationen, herunder de nye ledere. 

Endvidere aftaltes det, at vi hver især overvejer hvilke 3 mærkesager, Ældrerådet kan fremføre 
som særligt gode resultater af vort arbejde som Ældreråd. 

Ad dagsordenens pkt. 13: 

1. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• KK oplyste, at nyhedsbrevene er gode som inspirationskilder. 

• Spørgeskemaundersøgelsen er sendt. KK takkede for bidrag. 
2. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• PF orienterede om et kommende møde i Regionsældrerådet den 4. juni, hvori del-
tager bl.a. Sundhedsminister Magnus Heunicke og Regionsrådsformand Heino 
Knudsen. Orienteringen er vedlagt som bilag. 

3. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

• Det aftaltes at invitere plejecenterlederne en ad gangen. 

• Det aftaltes eventuelt at aftale med Centerchef Mette Molin, at hun som sin for-
gænger deltager med et kvarter i hvert Ældrerådsmøde: ”Mettes kvarter”. 

• Mødet med leder af Visitation og hjemmeplejen Susanne Grass er aflyst. I stedet af-
tales møde med leder af Genoptræningen Mette Nicolaisen. 

Ad dagsordenens pkt. 14: 

Der var intet til dette punkt. 

Ad dagsordenens pkt. 15: 

Mette Molin vil deltage i vort næste møde. 

Det aftaltes at invitere leder af Ammershøjparken plejecenter Tirsa Breinholt. 

 

Referent: BBC 

  


