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26. maj 2018. 

 
Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune 

tirsdag den 15. maj 2018 kl. 13.00 til 16.00 
på Allerslev Rådhus, lokale 4. 

 
 
Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC), Birgit Skov Olsen (BSO), Bjarne Hørlykke (BH), Kurt 
 Erik Larsen (KEL), Per Frandsen (PF), Kirsten Kornval (KK). 
 
Afbud:  Leif Blom (LB). 
 
Forud for det ordinære møde afholdt Ældrerådet et dialogmøde med Udvalget for Social, 
Sundhed og Ældre (USSÆ) fra kl. 10.00 til 13.00. Der udarbejdes særskilt referat af dette møde. 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 17.4.2018. 

 
3. Status for Ældrerådets budget 2018 ved BSO. 

 
4. Dagsorden/referat USSÆ´s møde den 9. maj 2018. 

Indstilling: Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter:  
 

2. USSÆ - Orientering – maj. 
4. USSÆ - Genudbud af depotdrift 2018. 
5. USSÆ - Årsrapport for de sundhedsfaglige grunduddannelser 2017.  
6. USSÆ - Ændring af Ældrerådets vedtægter. 
7. USSÆ - Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland - Lejre Kommune. 
8. ØU    - Forventet Regnskab 2018-1. 

 
5. Høringer/høringssvar med svarfrist til USSÆ den 22.5.2018: 

 
• Årsrapport om de forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter.  

LB gennemgår sagen og sit forslag til høringssvar. 
• Kvalitetsstandard Servicelovens § 79a – Forebyggende hjemmebesøg 2018: 

BBC gennemgår sagen og sit forslag til høringssvar.  
• Årsrapport frivillighed 2017: 

PF gennemgår sagen og sit forslag til høringssvar.  
• Revision af serviceloven § 113 a og b om hjælpemidler og forbrugsgoder: 

KEL gennemgår sagen og sit forslag til høringssvar. 
• Uanmeldte tilsyn på plejecentrene - Årsrapport 2017: 

KK gennegår sagen og sit forslag til høringssvar.   
• Årsstatistik 2017, Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes 

afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet: 
KK gennemgår sagen og sit forslag til høringssvar.  

 
6. Høring af Budget 2019-2022: 

Indstilling: Ældrerådet drøfter forslag til budget 2019-2022, bl.a. på baggrund af 
Kernevelfærdsudvalgets anbefalinger vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 24.4.2018. 
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7. Orientering: 

 
7.1 Nyt fra Danske Ældreråd: 

Evaluering af Repræsentantsskabsmødet den 7.5.2018 og deltagelse i Ældrepolitisk 
Konference/workshops den 8.5.2018: Har vi et værdigt samfund at blive ældre i? 
– en konference om etik, prioriteringer og økonomi i ældrepolitikken – nationalt og lokalt. 
  

7.2 Nyt fra Regionsældrerådet: 
Orientering om møde i Patientinddragelsesudvalget ved PF. 
 

7.3 Nyt fra Interessentgruppens møde om byggeri ved Ammershøjparken ved BSO. 

 
7.4 Ældrerådets hjemmeside:  

Intet nyt. 
 

7.5 Orientering i øvrigt: 
Revideret årshjul 2018 (fremsendes inden mødet). 
 

7.6 Aftaler ved KK: 
• Aftale indkaldelse af formand for Teknik og Miljø Ivan Mott til dialogmøde med 

Ældrerådet om bl.a. høringer fra Udvalget. 
• Dato for rundtur til Aktivitetscentrene i Lejre Kommune. 
•  Deltagere i Regionsældrerådets temadag i Sorø den 30.5.2018: 

 ”Den nye Sundhedsaftale og om regionens sundhedsplatform”.  
 

8. Eventuelt. 
 

9. Punkter til næste møde.   
 

 -------------------    
 
Ad dagsordenens pkt. 1: 
 
Dagsordenen blev godkendt, dog således at overskriften alene omtaler dette møde i Ældrerådet. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2: 
 
Referatet af mødet den 17.4.2018 blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3: 
 
Ifølge BSO har Ældrerådet samlet brugt ca. halvdelen af budgettet. 
Det aftaltes, at BSO og KK gennemgår regnskabet med administrationen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4: 
 
Ad pkt. 2, 4-5 USSÆ: Disse tre punkter blev taget til efterretning. 
Ad pkt. 6 USSÆ: Administrationen havde kun en enkelt bemærkning til Ældrerådets udkast til ny 
vedtægt, nemlig at ”kan” ændres til ”skal” i § 3, stk. 6, således at dagsordener og referater af 
Ældrerådets møder skal offentliggøres på hjemmesiden. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5: 
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• Ad ”Årsrapport om de forebyggende hjemmebesøg etc.”: Det var ikke muligt at drøfte 
baggrunden for det af LB fremsendte høringssvar, hvorfor KK påtog sig at viderebehandle 
sagen. Der var dog enighed om, at tilføjelsen: ”Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning” 
skal udgå af høringssvaret, da det af svaret fremgår, at vi har bemærkninger til høringen. 

• Ad ”Kvalitetsstandard Servicelovens § 79a – Forebyggende hjemmebesøg 2018”: BBC 
gennemgik høringen, den bagvedliggende kvalitetsstandard samt protokoludskriften fra 
USSÆ’s møde med ændringsforslagene. På den baggrund havde han udarbejdet et forslag til 
høringssvar, som blev vedtaget med visse ændringer, herunder at udelade henvisningen til 
USSÆ’s møde, hvor det var blevet besluttet at sende sagen i høring til Ældrerådet. I øvrigt var 
Ældrerådets holdning positiv, dog med den tilføjelse, at udtrykket: ”Mental sundhed” enten 
skal udgå af ændringsforslaget eller ledsages af en uddybende forklaring, da udtrykket kan 
fortolkes efter forgodtbefindende. 

• Ad ”Årsrapport frivillighed 2017”: PF gennemgik høringen og fremlagde sit forslag til 
høringssvar, som Ældrerådet tiltrådte med den ændring, at et spørgsmål fra Ældrerådet, som 
havde sneget sig ind i høringssvaret, skulle udgå. Ældrerådets holdning til høringen var 
generelt positiv, men med de tilføjelser, at de frivillige på plejecentrene kun skal supplere 
personalet, ikke erstatte det, og at de skal forsikres mod følgerne af uheld og tilskadekomst i 
forbindelse med det frivillige arbejde. 

• Ad ”Revision af serviceloven § 113a og b om hjælpemidler og forbrugsgoder”: Da 
høringstitlen var misvisende, var KEL startet et forkert sted og var derfor ikke klar til at 
fremlægge sagen sammen med et høringssvar. Det aftaltes, at KEL sammen med KK 
udfærdiger et høringssvar, som de i fællesskab godkender og fremsender til administrationen 
uden om rådets øvrige medlemmer som følge af den (nu) korte høringsfrist. 

• Ad ”Uanmeldte tilsyn på plejecentrene – Årsrapport 2017”: KK gennemgik sagen og fremlagde 
sit forslag til høringssvar. I lighed med høringssvaret om ændring af Kvalitetsstandarden for 
forebyggende hjemmebesøg må afsnittet, der henviser til USSÆ’s møde, hvor det blev besluttet 
at sende sagen i høring til Ældrerådet, udgå. 

• Ad ”Årsstatistik 2017. Ankestyrelsens behandling af klager i 2017 over Lejre Kommunes 
afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet”: Det aftaltes, at KK gennemgår sagen og selv 
udfærdiger et høringssvar. 

 
Ad dagsordenens pkt. 6: 
 
På grund af sagens kompleksitet var det under dialogmødet med USSÆ blevet aftalt, at budgettet 
gennemgås på Ældrerådets næste ordinære møde den 19. juni, hvor Centerchef Lene Miller m.fl. fra 
administrationen og medlemmer af USSÆ vil være til stede. Svarfristen er den 21. juni, hvilket kun 
giver Ældrerådet 1 dag til besvarelse af høringen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7: 
 

1. Der var enighed i Ældrerådet om, at både Repræsentantskabsmødet og den Ældrepolitiske 
Konference havde været succesfulde og udbytterige, både i fagmæssig og personlig henseende. 

2. PF orienterede om mødet i Patientinddragelsesudvalget (PIU), hvor man bl.a. havde drøftet en 
prototype for PIU’s inddragelse i sygehusvæsenet. 

3. BSO oplyste, at datoen for det sidste møde i interessentgruppen var ukendt på grund af en central 
persons sygdom, men hun forventede, at det vil finde sted en gang i september. I øvrigt skred 
arbejdet planmæssigt fremad. 

4. Hjemmesiden volder stadig problemer, så det vil nok blive nødvendigt med en radikal løsning 
for at sikre, at hjemmesiden er opdateret. Men der er pt. ingen forslag til en løsning. 

5. Det reviderede årshjul, som tidligere var blevet fremsendt til Ældrerådets medlemmer, blev 
vedtaget. 

6.  -     Det aftaltes, at KK indkalder formanden for Udvalget for Teknik og Miljø Ivan Mott 
 sammen med udvalget til dialogmøde med Ældrerådet tirsdag den 16. oktober. 

- Rundturen til Aktivitetscentrene er aftalt til den 10. september. 
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- Det aftaltes, at 5 af Ældrerådets medlemmer deltager i Regionsældrerådets temadag i 
Sorø den 30. maj. KK tilmelder deltagerne. 

 
Ad dagsordenens pkt. 8: 
 
Der var intet til dette punkt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9: 
 
Det aftaltes, at hjemmesiden skal have en central plads på Ældrerådets næste møde. 
 
Referent: BBC 
 


