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2. januar 2019.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune
tirsdag den 18. december 2018 kl. 10.00 til 12.30

på Hvalsø Rådhus, lokale 3.

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

Afbud: Ingen

Øvrige deltagere: Centerchef for CVO Lene Miller deltager fra kl. 11.30.
Formand for USSÆ Mikael Ralf Larsen deltager fra kl. 12.00.

Dagsorden:

1. Velkommen til nyt medlem af Ældrerådet Jeanette Dæhnfeldt.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 20.11.2018.

4. Gennemgang og status vedrørende Ældrerådets budget 2018 ved Birgit Skov Olsen (BSO).

5. Dagsorden/referat fra USSÆ´s møde den 5. december 2018.
Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

2. - Orientering – december. 
4. - Principbeslutning om fremtidig plejeboligkapacitet.
5. - Magtanvendelse 2016-2017. 
6. - Frigivelse af anlægsmidler til anvendt borgernær teknologi 2019. 
8. - Revideret kvalitetsstandard vedrørende socialpædagogisk støtte, jf. Servicelovens § 85.
10. - Udmøntning af værdighedsmidler i 2019 - med høringssvar.
11. - Oplæg til nye fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på
plejecentrene - med høringssvar. 
12. - Kvalitetsstandard efter servicelovens § 113b - midlertidige
hjælpemidler og forbrugsgoder - med høringssvar. 
13. - Forslag til revideret værdighedspolitik 2018 - med høringssvar.
14. - ØU - Forventet Regnskab 2018-3. 

6. Høringer fra USSÆ:

1. Magtanvendelse 2016-2017. Høringsfrist: 20.12.2018.

2. Revideret kvalitetsstandard vedrørende socialpædagogisk støtte, jf. Servicelovens § 85. 
Høringsfrist: 20.12.2018.
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7. Drøftelse og planlægning af dialog– og samarbejdsmøder i 2019 med relevante organisationer, 
foreninger m.fl. på ældreområdet, herunder Handicaprådet. Formålet er bl.a. at være i dialog om 
borgernes synspunkter på, hvad der har betydning for et værdigt ældreliv i Lejre Kommune. 

8. Udpegning af Ældrerådets repræsentanter til beboer- og pårørenderåd på Ammershøjparken, 
Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken.

9. Status for Ældrerådets hjemmeside ved  LB.

10. Orientering om nyt fra Center for Velfærd & Omsorg ved centerchef Lene Miller (LM).

11. Orientering:
11.1 Nyt fra Danske Ældreråd.
11.2 Nyt fra Regionsældrerådet v/PF.
11.3 Orientering i øvrigt.
11.4 Orientering ved KK.

Lejre Kommunes handicappris 2018.

12. Eventuelt.

13. Punkter til næste møde 08.01.2019:
Artikel til  Lejre Lokalavis og Midtsjællands Tidende om Ældrerådets arbejde og fokusområder  i 
2018 og fokusområder  i 2019.
Udarbejdelse af Ældrerådets Årsrapport 2018. 

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

Ad dagsordenens pkt. 1:

KK bød JD velkommen som nyt medlem af Ældrerådet. Efter en kort præsentation af Ældrerådets 
medlemmer præsenterede JD sig. Hun er jurist og er aktiv som frivillig i Ældre Sagen, hvor hun bl.a. er 
bisidder.

Ad dagsordenens pkt. 2:

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at vi kort skal drøfte det kommunale trafikselskabs 
planer om at fjerne opslagene med tider for bussernes ankomster og afgange ude ved stoppestederne – 
foreslået af KEL. BBC foreslog at drøfte dette under Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 3:

Referatet blev godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 4:

BSO har af personlige grunde valgt at udtræde af Ældrerådet, hvorfor KK vil tale med Janie Bitsch om 
status for vort budget.

Vi  skal i det nye år have valgt en ny kasserer. 
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Ad dagsordenens pkt. 5:

Punkterne 2, 6 og 14 blev taget til efterretning.
Om pkt. 4 oplyste KK, at Ældrerådet har været med lige fra starten, og at forventningen er, at vi vil være 
med fremover i alle faser, hvilket ifølge PN er uhyre vigtigt, hvis vi skal have indflydelse. LB erindrede 
om, at Ældrerådet var med lige fra begyndelsen af det nu skrinlagte projekt på Ammershøj. Der var 
enighed om, at Ældrerådet skal være meget opmærksomme på, at vi stadig er med helt fremme.
Punkterne 5 og 8 er modtaget i Ældrerådet i høring med svarfrist 20.12., jf. dagsordenspunkt 6 nedenfor.
Punkterne 10, 11, 12 og 13 har Ældrerådet afgivet høringssvar om.

Ad dagsordenens pkt. 6:

Ad 1. Det aftaltes, at BBC skriver høringssvar om magtanvendelse med fokus på, at magtanvendelse 
over for borgere skal begrænses mest muligt, men at det kan være nødvendigt i visse situationer; at vi er 
positive over for de tiltag, der gøres med henblik på at uddanne personaler, særligt på plejecentrene; 
samt at vi ser med tilfredshed på, at man vil fokusere på de årlige redegørelser.

Ad 2. Det aftaltes, at KK skriver høringssvar om revideret kvalitetsstandard vedrørende 
socialpædagogisk støtte som omtalt i Servicelovens § 85, i henhold til hvilken kommunerne skal tilbyde 
sådan støtte til borgere med behov herfor.

På grund af den korte frist (20.12.) skrives høringssvarene på baggrund af drøftelserne på mødet og 
sendes derfor ikke rundt til Ældrerådets medlemmer i udkastform.

Ad dagsordenens pkt. 7:

Der var en bred drøftelse af, hvem relevante organisationer, foreninger m.m. kan være. Vi har allerede 
en god dialog med Ældre Sagens Koordinationsudvalg i Lejre Kommune, som vi mødes med 2 gange 
om året, og det er nærliggende at mødes med Handicaprådet, hvis formand er positivt indstillet ifølge 
KK. Ifølge PF findes der et stort antal pensionistklubber, humørklubber m.m. rundt omkring, men ifølge 
BBC er vi nødt til at vide, hvem vi skal kontakte. De klubber m.m., som vi kontakter, er nødt til at have 
en vis fast struktur for at kunne give møde og tale på medlemmernes vegne. BBC foreslog derfor, at vi 
tager kontakt til Aktivitetscentrene, som jo huser alle de forskellige foreninger og klubber. Der var 
enighed om, at det kunne være en mulighed, og at vi konkluderer, hvad vi gør, i januar eller februar 
2019.

Ifølge PN vil det være hensigtsmæssigt med en forventningsafstemning om formålene med 
dialogmøderne - fx 1) vi repræsenterer borgerne over for politikerne/forvaltningen, og vi har derfor pligt 
til at være orienteret om konkrete problemstillinger; 2) vi har behov for/pligt til at være bedst muligt 
klædt på i de sager vi tager op (fagligt input); 3) vi har behov for at være synlige.

PN brugte i den forbindelse begreberne proaktiv og reaktiv. Efter hans mening skal Ældrerådet være 
mere proaktivt og ikke kun reaktivt.

BBC svarede, at han  var enig i, at Ældrerådet skal være proaktivt. Det syntes han også, at Ældrerådet er 
og har været hidtil. Men vi skal huske på, at Ældrerådets DNA er reaktivt. Det følger direkte af 
lovgivningen, at Ældrerådet skal rådgive Kommunalbestyrelsen om alle forhold, der vedrører 
ældrebefolkningen. Det vigtigste instrument i den forbindelse er høringerne og Ældrerådets høringssvar. 
De er i sagens natur reaktive. Men ligeledes ifølge lovgivningen kan Ældrerådet godt tage sager op af 
egen drift. Ældrerådet kan ikke behandle konkrete sager (personsager), men kan på baggrund af en 
konkret sag, som indeholder materiale af principiel karakter, forelægge problemstillingen for 
Kommunalbestyrelsen.



Ældrerådet i Lejre Kommune

4

Ifølge KK skal vi også holde os for øje, at Ældrerådet ifølge lovgivningen er et forvaltningsorgan. Det 
betyder, at vi er underlagt de begrænsninger, der f.eks. fremgår af forvaltningsloven.

 Ad dagsordenens pkt. 8:

Det er politisk besluttet, at Ældrerådet kan udpege en repræsentant til hvert Beboer – og Pårørenderåd 
for de 3 plejecentre i Lejre Kommune.

Det aftaltes på den baggrund, at KK giver besked til Charlotte Thygesen om, at Ældrerådet 
repræsenteres af følgende: LB på Ammershøjparken; BBC på Hvalsø Ældrecenter, og JD på 
Bøgebakken.

Ad dagsordenens pkt. 9:

LB oplyste, at One.com ikke giver support, og at han har problemer med at få has på hjemmesidens 
opsætning. Han har derfor behov for mere og bedre støtte i arbejdet med hjemmesiden. Der var en 
drøftelse af, hvordan f.eks. høringssvarene skal præsenteres på hjemmesiden, og hvordan der skal 
”linkes” tildem fra forsiden. LB nævnte Word Press som mulig support, men vi skal se på alternativer 
med priser og kvalitet, før vi beslutter os.

Ad dagsordenens pkt. 10:

LM orienterede om fremtidens behov for plejeboliger; om madleverandør; om leve-bo-miljøerne; om 
velfærdsteknologi; om rehabiliteringspladser; om ”omprioriteringskataloget”; samt om antallet af 
demens koordinatorer.

Særligt om fremtidens behov for plejeboliger nævnte hun, at der skal bygges 24 nye boliger i 
Ammershøjparken og et helt nyt plejecenter i Hvalsø. I forbindelse med byggeriet vil Ældrerådet få 2 
pladser i interessentgruppen, som skal følge byggeriet lige fra starten. KK og PN blev valgt som 
Ældrerådets repræsentanter i interessentgruppen med LB som suppleant.

Særligt om madleverandør nævnte LM, at kommunen kun har 1 madleverandør. Derfor er det vanskeligt 
med frit valg-ordningen, men administrationen undersøger, hvordan man kan angribe problemet. Der er 
politisk fokus på sagen.

Særligt om leve-bo-miljøerne nævnte hun, at de er udfordret på grund af flere svækkede borgere.

Særligt om velfærdsteknologi nævnte LM, at der er afsat 300.000 kr. om året til udvikling og 
implementering af ny teknologi, som skal medvirke til at give plejekrævende borgere og det 
plejegivende personale en bedre hverdag, sammenhæng i plejen og sikre arbejdsmiljøet.

Særligt om rehabiliteringspladserne nævnte hun, at det overvejes, om rehabiliteringspladserne skal 
målrettes eller ”øremærkes” de midlertidige pladser, eller om der skal oprettes specielle pladser med 
særlige faglige kvalifikationer tilknyttet.

Særligt om ”omprioriteringskataloget” nævnte LM, at der har været lidt bekymringer omkring 
nedskæringen af tøjvask, men at det ellers går efter planen med hensyn til gennemførelsen. Der lægges 
vægt på, at hjælpen går til de svageste.

Særligt om antallet af demenskoordinatorer nævnte hun, at der arbejdes på at forøge antallet til 3, bl.a. af 
hensyn til den geografiske udnyttelse.

PN spurgte ind til, hvordan den historiske udvikling med hensyn til ventelister til plejeboliger har været.
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LM oplyste, at det umiddelbart kan ses af statistikkerne. Hvis man f.eks. står på 2 måneders listen, får 
man tilbud om et sted i Lejre Kommune. Hvis man derimod har særlige ønsker, må man vente, hvis der 
ikke lige er plads dér, hvor man helst vil være.

KK takkede LM for indlæg og svar på spørgsmål og nævnte, at Ældrerådet ser frem til at fortsætte det 
gode samarbejde i det nye år med regelmæssige dialoger og f.eks. ”Lenes kvarter”. Da vi i det nye år 
skal holde alle vore møder på Rådhuset i Allerslev, vil det nok være en god ide, at vi aftaler 
dialogmøderne med LM på forhånd.

Ad dagsordenens pkt. 11:

Ad 11.1. Der skal være valg til Danske Ældreråds bestyrelse i det nye år, og vi er inviteret til temadag i 
Køge den 26.2.2019.

Ad 11.2. Med henblik på at bringe alle á jour orienterede PF om arbejdet i Regionsældrerådet og 
Patientinddragelsesudvalget (PIU).

Ad 11.3. Under dette punkt var der en snak om, hvornår Sundhedsloven henholdsvis Serviceloven 
gælder. Årsagen var, at der i pressen har været en del fremme om, at ældre borgere har måttet betale for 
akutpladser på plejecentre, hvor de, hvis de var blevet på hospitalet, ikke skulle have betalt selv, hverken 
for ophold eller mad.

LM oplyste, at der skal skelnes mellem akutpladser, som falder under Sundhedsloven, og 
rehabiliteringspladser (midlertidige aflastningspladser), som falder under Serviceloven. I sidstnævnte 
tilfælde er der lovhjemmel for, at kommunerne må kræve betaling for kost og f.eks. tøjvask, idet 
borgeren jo sparer kosten m.m. derhjemme. Men der er ikke hjemmel for at kræve betaling for opholdet 
som sådan. 

Ad 11.4. KK oplyste, at det havde været en god oplevelse at deltage i uddelingen af handicapprisen på 
Østergadecentret. Lejre Kommunes Handicappris 2018 blev overrakt til fysioterapeut og 
ridefysioterapeut Helene Sloth, der driver fysioterapicenter ved Ledreborg Allé.

Ad dagsordenens pkt. 12:

KEL orienterede om planerne om at fjerne tidsplanerne fra stoppestederne. Mikael Ralf Larsen lovede at 
tage spørgsmålet med til rette vedkommende.

Ad dagsordenens pkt. 13:

Et forslag til artikel ligger allerede i kladdeform og tænkes ifølge BBC at skulle danne grundlag for 
Ældrerådets årsrapport 2018. Denne skal ifølge KK have en klar udmelding om Ældrerådets arbejde og 
fokusområder i 2018 samt fokusområder i 2019. KK har udarbejdet et forslag til indholdsfortegnelse, 
som skal fokusere på dette. Begge dele skal drøftes på næste møde.

BBC gjorde opmærksom på, at vi snarest muligt skal have taget et billede af det ændrede Ældreråd.

Endvidere skal vi tale om besøg på Grønnehave, som jo blev annulleret i 2018.

Referent: BBC


